OGLOSZEME
INSPEKTORAT UZBROJENIA
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
tel.: (22) 687 34 64
fax. (22) 687 34 44
e-mail: jmiller@mon.c’ov.pl
www.iu.wp.mil.jl
Inspektorat Uzbrojenia (IU) informuje, e w oparciu o postanowienia decyzji Ministra
Obrony Narodowej Nr 281M0N z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie systemu pozyskania,
eksploatacji i wycofania uzbrojenia i sprztu wojskowego Sil Zbrojnych RP (Dz. U. MON z 2011 r.,
Nr 3, poz. 35 z pón. zm.) rozpocz1 realizacjç fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie pozyskania
BEZZALOGOWYCH SYSTEMOW POWIETRZNYCH (BSP)
KEASY TAKTYCZNEJ KROTKIEGO ZASIFGU
1. Z uwagi na niejawny charakter wymagañ udzial potencjalnych oferentów w procedurze badania
rynku uwarunkowany jest przedstawieniem dokumentów potwierdzajqçych posiadanie zdo1noci
do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEONE” w rozumieniu ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) w przypadku
Oferenta majcego siedzibç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umów bilateralnych
podpisanych przez Rzeczypospo1ita, Po1ska, a krajem siedziby Oferenta w przypadku Oferentów
nie majacych siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu potwierdzenia zdo1noci, o których mowa w pkt. 1 oraz otrzymania dodatkowych
informacji, potencjalny Oferent zobowiftzany jest przekazaé:
a) pisemne owiadczenie:
—

—

b)

o spelnieniu wymogów wynikajacych z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych w odniesieniu do klauzuli ,,ZASTRZEJONE”,
w przypadku Oferenta majcego siedzibç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
potwierdzajce spelnienie wymogów do ochrony informacji niejawnych na poziomie
klauzuli ,,ZASTRZEONE1RESTRICTED” zgodnie z przepisami obowizujacych urnów
bilateralnych podpisanych pomiçdzy Rzeczypospo1it Polsk a krajem potencjalnego
Oferenta w zakresie wymienianych informacji niejawnych, w przypadku Oferentów nie
majcych siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
wykaz osób upowanionych do otrzymania informacji (RFI
) zwiazanych z rea1izacj fazy
1
analityczno koncepcyjnej z podaniem uprawnieñ do dostçpu do informacji niejawnych
oznaczonych k1auzu1a co najrnniej ,,ZASTRZE2ONE/RESTRICTED” wydanych
na podstawie obowizujcych przepisów.
-

3.

Dokumenty powinny bye sporzadzone w jçzyku poiskim, w sposób trwaly z zachowaniem
formy pisemnej (w oryginale). W przypadku dokumentów sporzftdzonych wjezyku innym ni
poiski, nalezy zaIaczyC jednoczenie ich powiadczone tlumaczerne na jçzyk poiski przez

tlumacza przysiçglego, i potwierdzone odpowiednio:
a)

w przypadku kopii na1ey udostçpniO oryginaly do wg1du; w przypadku Oferentów
zagranicznych, dokumenty musz byC potwierdzone zgodnie z postanowieniami konwencji
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znoszacej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzdowych, sporzdzonej
w Hadze dnia 5 padziemika 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub przez po1ska
placówkç dyplomatyczn4 w kraju Oferenta, za zgodnoé z prawem kraju, w którym ma
siedzibç lub miejsce zamieszkania i przetlumaczone na jçzyk poiski przez tlumacza
przysigIego, lub;
b) jee1i w kraju, w którym Oferent ma siedzibç lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sic
dokumentów, zastpuje sic je dokumentem zawierajacym owiadczenie zIoone przed
notariuszem, w1aciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzdu
zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Oferent ma siedzibç lub miejsce
zamieszkania; powyzsze dokumenty powinny bye potwierdzone przez polskft p1acówk
dyplomatycznft w kraju wykonawcy, za zgodnoC z prawem kraju, w którym ma siedzibç
lub miejsce zamieszkania i przetlumaczone na jzyk poiski przez tlumacza przysig1ego;
c) dokumenty powinny byC podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacj Oferenta, w tym
osobç/osoby uprawnione do kierowania dzia1a1noci gospodarcz4 w zakresie objctym
wymagan koncesja jezeli przepisy prawa nakIadaja taki obowizek. Wszelkie miejsca,
w których Oferent naniósl zmiany, powinny bye parafowane przez osobe (osoby) podpisujcft
(podpisuj4ce) dokument.
4.

Po przedstawieniu ww. dokumentów oraz p0 przeprowadzeniu ich weryfikacji, Inspektorat
Uzbroj enia przekaze szczególowy tekst Zapytania o Informacj ç (RFI).

5.

W przypadku potencjalnego Oferenta nie majqçego siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Inspektorat Uzbrojenia przekaze informacje zwi4zane z realizacj fazy analityczno
koncepcyjnej 0 potwierdzeniu przez krajow4 wladzc bezpieczeñstwa zdolnoci Oferenta
do ochrony informacji niejawnych.
-

6.

Ogloszenie nie stanowi zaproszenia do ziozenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
oraz nie moze stanowiC podstawy do wezwania Inspektoratu Uzbrojenia do podjccia fazy
realizacyjnej zadania.

7.

Pozdany termin zglaszania sic potencjalnych Oferentów

8.

Termin zglaszania moze ulec wydluzeniu w przypadku nie osi4gniccia celów okrelonych
w przedmiocie ogloszenia. 0 fakcie przed1uenia terminu podmioty uczestniczqçe zostan4
powiadomione.

9.

Poprzez udzial w badaniu rynku potencjalni Oferenci powinni udzieliC bezwarunkowej zgody
na wykorzystanie przekazywanych informacji w dokumentach opracowywanych przez
Inspektorat Uzbrojenia na uzytek komórek bad jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony
Narodowej.

-

do dnia 24.08.2012 r.

10. Fakt udzialu potencjalnych Oferentów w badaniu rynku nie bçdzie stanowil okolicznoci
wyk1uczajacej z ubiegania sic o realizacjç zadania.
11. Wszelkie pytania i watp1iwoci dotyczace ogloszenia nalezy kierowaC na adres Inspektoratu
Uzbrojenia.
12. Pracownikiem Inspektoratu Uzbrojenia, upowaznionym do bezporedniego kontaktowania
z podmiotami uczestniczacymi jest p. Jerzy MILLER tel. (22) 687-34-64.
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