OGtOSZENIE INFORMACYJNE

INSPEKTORAT UZBROJENIA
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
tel.: (22) 687 93 22
fax. (22) 687 34 44
e-mail: a.choma @ baru.wp.miljl
www.iu.wimiI.l
lnspektorat Uzbrojenia (IU) informuje, ze w oparciu 0 postanowienia decyzji
Ministra Obrony Narodowej Nr 28/MON z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie systemu
pozyskania, eksploatacji uzbrojenia I sprzçtu wojskowego Sli Zbrojnych RP (Dz. U.
MON z 2011 r., Nr 3, poz. 35 z pO±n. zm.) rozpoczaj realizacjç fazy analtyczno
koncepcyjnej w zakresie pozyskania bezzafogowych statkOw powietrznych (BSP)
kiasy taktycznej redniego zasiçgu.
1. Z uwagi na niejawny charakter wymagañ udziat potencjalnych oferentów
w procedurze badania rynku uwarunkowany jest przedstawieniem dokumentów
potwierdzajcych

posiadanie

zdolnoci

o klauzuli ,,ZASTRZEZONE” w rozumieniu

do

ochrony

informacji

niejawnych

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) w przypadku Oferenta
maj,cego

siedzibç

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

oraz

umôw

bilateralnych podpisanych przez Rzeczypospolit Polskq, a krajem siedziby
Oferenta

w

przypadku

OferentOw

nie

majcych

siedziby

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu potwierdzenia zdolnoci, o których mowa w pkt. 1 oraz otrzymania
dodatkowych informacji, potencjalny Ofe rent zobowizany jest przekazaO:
a)pisemne owiadczenie:
-

o spetnieniu wymogów wynikajcych z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych w odniesieniu do klauzuli
,,ZASTRZEZONE”, w przypadku Oferenta majcego siedzibç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
potwierdzaj4ce spetnienie wymogów do ochrony informacji niejawnych na
poziomie klauzuli ,,ZASTRZEON E/RESTRICTED” zgodnie z przepisarni
obowizujcych

umów

bilateral nych

podpisanych

porn içdzy

Rzeczypospolit Polsk a krajern potencjalnego Oferenta w zakresie

1/3

wymienianych

informacji

niejawnych,

w

przypadku

OferentOw

nie

majcych siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b)wykaz osób upowaznionych do otrzymania informacji (RFI
) zwizanych
1
z reaIizacjq fazy analityczno

-

koncepcyjnej z podaniem uprawnieñ do

dostçpu do informacji niejawnych oznaczonych kIauzuI Co najmniej
,,ZASTRZEZON E!RESTR ICTED” wydanych na podstawie obowizujcych
przepisów.
3. Dokumenty powinny byô sporzdzone w jzyku poiskim, w sposób trw&y
z zachowaniem

formy pisemnej

(w oryginale). W

przypadku

dokumentów

sporzqdzonych wjçzyku innym ni2 poiski, naIey za+czyO jednoczenie ich
ilumaczenie

na jçzyk poiski przez t{umacza przysiçg+ego,

i

potwierdzone

odpowiednio:
a) w przypadku kopli nalezy udostçpniá oryginaly do wgIdu; w przypadku
OferentOw zagranicznych, dokumenty musz byO potwierdzone zgodnie
z postanowieniami konwencji znoszcej wymóg Iegalizacji zag ranicznych
dokumentôw urzçdowych, sporzqdzonej w Hadze dnia 5 pa±dziernika 1961 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub przez poIskpacówk dypIomatyczn
w kraju Oferenta, za zgodnoO z prawem kraju, w którym ma siedzibç lub
miejsce zamieszkania i przettumaczone na jçzyk poiski przez ttumacza
przysiçgtego lub;
b) jeeIi w kraju, w ktOrym Oferent ma siedzibç lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sic dokumentôw, zastçpuje sic je dokumentem zawierajcym
owiadczenie zoone przed notariuszem, wtaciwym organem sdowym,
administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego
kraju, w którym Oferent ma siedzibç lub miejsce zamieszkania; powyzsze
dokumenty powinny byO potwierdzone przez poIsk pIacówk dypIomatyczn
w kraju wykonawcy, za zgodnoó z prawem kraju, w ktorym ma siedzibç lub
miejsce zamieszkania i przet+umaczone na jçzyk poiski przez ttumacza
przysigego;
c) dokumenty powinny byO podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacj
Oferenta, w tym osobe/osoby uprawnione do kierowania dzia+aInoci
gospodarcz w zakresie objtym wymaganq koncesj jeeIi przepisy prawa
naktadaj taki obowizek. Wszelkie miejsca, w ktOrych Oferent naniOs{
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zmiany,

powinny

byó

parafowane

przez

osobç

(osoby)

podpisujc

(podpisujce) dokument.
4. Po przedstawieniu ww. dokumentów oraz pa przeprowadzeniu ich weryfikacji,
Inspektorat Uzbrojenia przeka2e szczegOowy tekst Zapytania a Informacjç (RFI).
5. W

przypadku

potencjalnego

Oferenta

nie

majcego siedziby

na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej I nspektorat Uzbrojenia przeka2e informacje zwizane
z realizacjq fazy analityczno

-

koncepcyjnej pa potwierdzeniu przez krajow

w{adzç bezpieczeñstwa zdoInoci Oferenta do ochrony informacji niejawnych.
6. Ogtoszenie nie stanowi zaproszenia do ztoenia oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego oraz nie maze stanowiO podstawy do wezwania Inspektoratu
Uzbrojenia do podjçcia fazy realizacyjnej zadania.
7. Po2.dany termin zgfaszania si potencjalnych Oferentów do dnia 30.07.2012 r.
-

8. Termin zgtaszania maze ulec wyd+uzeniu w przypadku nie osiqgnicia celOw
okreIonych w przedmiocie ogtoszenia. 0 fakcie przedtuzenia terminu zostan
powiadom jane podmioty uczestniczce.
9. Poprzez

udziaf

bezwarunkowej
w dokumentach

w

badanlu

zgody

na

rynku

potencjalni

wykorzystanie

opracowywanych

przez

Oferenci

powinni

przekazywanych

Inspektorat

Uzbrojenia

udzieliO
informacji

na

uzytek

komôrek bd± jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
10. Fakt udziafu potencjalnych OferentOw w badaniu rynku nie bçdzie stanowi{
okoIicznoci wykluczajqpej z ubiegania sic o realizacjç zadania.
11. Wszelkie pytania I wtpIiwoci dotyczq.ce Og+oszenia nalezy kierowaO na adres:
INSPEKTORAT UZBROJENIA
SZEFOSTWO TECHNIKI LOTNICZEJ
00-909 WARSZAWA ul. KrOlewska 1/7
fax. (22) 687 3444
e-mail: a.choma@ baru.pI
a) Pracownikiem Inspektoratu Uzbrojenia, upowaznionym do bezporedniego
kontaktowania sic z podmiotami uczestniczcymi jest pptk Artur CHOMA
tel. (+48) 22 6 873-395.
12. Informacje i wyjanienia mo2na uzyskaá od poniedzialku do pitku w godz. 9:00
+14:00.
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