OGLOSZENIE INFORMACYJNE
INSPEKTORAT UZBROJENIA
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
fax. (22) 687 34 44
www.iu.wp.mil.pl

Inspektorat Uzbrojenia (JU) informuje, ze prowadzi analizç rynku dotyczc
mo1iwoci wynajmu krótkoterminowego 2 szt. migIowców Mi-17 bez zalogi, w celach
szkoleniowych wraz z pelnym pakietem logistycznym.
1. Usluga powinna obejmowaá nastçpujce elementy:
1) wynajem krótkoterminowy w latach 2013-2015 2 szt. mig1owców Mi-17 wraz
z wyposaeniem zapewniaj cym wykonywanie:
a)

lotów pi1otaowo-nawigacyjnych w warunkach VMC
1 i IMC w dzieñ i w nocy;

b) lotów wedlug procedur VFR
3 i IFR;
c) lotów z zastosowaniem NVG
;
5
d) lotOw nad morzem;
e) lotOw w terenie górzystym;
2) zabezpieczenie logistyczne mig1owców w okresie wynajmu (zgodnie z zaL);
3) zapewnienie sprawnoci mig1owców w okresie wynajmu.
2. Jednoczenie informujemy, ze:
1) migIowce

bçd

planowane

do

szkolenia

zalóg

mig1owcOw

na

terenie

Rzeczypospolitej Polskiej;
2) miglowce nie bçdft planowane do uycia z wykorzystaniem lotniczych rodków
boj owych;
3) przewidywana i1oá godzin lotu do zakontraktowania w ramach wynajmu

—

1500 2400 godz.;
-

4) planowana intensywnoã wykorzystania miglowców to 500-800 godz. w roku;
5) zalecane jest, aby oferowane w ramach wynajmu migIowce Mi-17 byly w wersjach:
Mi-17 TU, Mi-17 lv, Mi-17 lv wersja T (Mi-17 1VU) lub analogicznych wersjach
oznaczonych przez producenta j ako migIowce Mi-8.

VMC Visual Meteorological Conditions
IMC Instrument Meteorological Conditions
VFR Visual Flight Rules
IFR Instrument Flight Rules
NVG Night Vision Goggle
5
-

2

-

-

-

-

3. W przypadku posiadania przez Pañstwa Firmç zdo1noci zaspokojenia ww. potrzeby
resortu ON, proszç o przeslanie do IU informacji

0:

1) szacunkowym terminie realizacj i uslugi (Harmonogram);
2) Iacznych

szacunkowych

kosztach

wynajmu,

wedlug

wzoru

zamieszczonego

w zalaczniku;
3) alternatywnych formach realizacj i uslugi wynaj mu (dzierawa, leasing, charter);
4) danych teleadresowych osoby upowanionej przez Pañstwa Firmç do kontaktów
roboczych w przedmiotowej sprawie.
4. Informacja powinna byá sporzdzone wjçzyku polskim, w sposób trwaly z zachowaniem
formy pisemnej (w oryginale). W przypadku dokumentów sporzadzonych w jçzyku
innym ni poiski, naley zalqçzyá jednoczenie ich tlumaczenie na jçzyk polski.
5. Informacjç proszç przeslaá na adres korespondencyjny IU lub na numer faksu oraz pocztç
elektroniczna w formic MS doc. do dnia 20.08.20 12 r.
6. Ponadto informujemy, ze powyszego zapytania nie naley traktowaá jako oferty
handlowej w rozumieniu prawa oraz, ze niniejsze ogloszenie nie jest zaproszeniem do
negocjacji z Wykonawc prowadzonym na podstawie § 18 ust. 6. decyzji nr 291 MON
oraz nie stanowi zaproszenia do z1oenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
oraz nie moe stanowiá podstawy do wezwania Inspektoratu Uzbrojenia do podjçcia fazy
realizacyj nej zadania.
7. Poprzez udzial w badaniu rynku potencjalni Oferenci udzie1ajai bezwarunkowej zgody na
wykorzystanie przekazywanych informacji w dokumentach opracowywanych przez
Inspektorat Uzbrojenia na uytek komOrek b2d jednostek organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej.
8. Fakt udzialu potencjalnych Oferentów w badaniu rynku nie bçdzie stanowil okolicznoci
wykluczajcej z ubiegania sic o realizacjç zadania.
9. Wszelkie pytania i watpliwoci dotyczqçe ogloszenia na1ey kierowaá na adres:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
SZEFOSTWO TECHNIKI LOTNICZEJ
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
fax: (22) 687 34 44
e-mail: hkozickimon.gov.pl
10. Do kontaktów roboczych zostal wyznaczony Henryk KOZICKI, tel. 22 687 94 32,
e-mail: hkozickimon.gov.pl.
Zalgcznik Formularz danych analizv kosztów wyna/mu UiSW

A

Zalgcznik
FO1ULARZ DANYCH
ANALIZY KOSZTOW WYNAJMU UiSW
WYNAJEM KROTKOTERMINOWY SMIGLOWCOW Mi-17
OPIS PRZYJITYCH ZALOZEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wynajem 2 szt. migiowców wraz z pakietem logistycznym.
Przewidywana liczba godz. do zakontraktowania w umowie od 1500 do 2400 godz.
Planowana intensywnoá wykorzystania 2 szt. miglowcOw: 500-800 godzin w roku.
Planowany okres wynajmu 20 13-2015 (trzy lata).
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi4zane z dostaw4 i eksploatacja miglowców.
W umowie potencjalny wykonawca zobowiazany bçdzie zadeklarowaá jak najkrótsze
terminy realizacj i obstug technicznych na wszystkich poziomach obsiugowo-naprawczych
zapewniajacych jak najwysz4 dostepnoá migiowców oraz dostaw czçci zamiennych i
agregatów.

Up.

Wartoë
(w PLN brutto)

Rodzaj Kosztu

1500 godzin

Uwagi

2400 godzin

Koszt wynajmu 2 szt. miglowców.

2

Koszt zabezpieczenia logistycznego
miglowców, w tym m.in.:
. wsparcia ze strony wykonawcy,
. realizacji obsiug technicznych na
wszystkich poziomach obsiugowo
naprawczych,
• czçci zamiennych i materialów
eksploatacyjnych,
• rodków MPS (materiaiów pçdnych,
smarów_itp.).
L4CZNE KOSZTY WYNAJMU
DWOCH SMIGLOWCOW (pkt. 1-2)
Data wypelnienia

Podpis Wykonawcy

U WA G A:
1. W poszczególnych wierszach kolumny ,,Wartoá” na1ey podaé cenç BRUTTO
w poiskich ziotych, która powinna zawieraé podatki, cia, koszty transportu itp.
2. Jeli ceny nie mog bye podane w poiskich ziotych, proszç zaznaczyé symbol waluty
jakiej dotycz, ceny: EUR dia Euro oraz USD dla dolara amerykanskiego.
—

—

