OGŁOSZENIE

INFORMACYJNE

INSPEKTORAT UZBROJENIA
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1n
tel. : (22) 687 93 22
fax. (22) 687 34 44
e-mail: a.choma@baru.wp.mil.pl
www.iu.wp.mil.p l
Inspektorat Uzbrojenia (lU) informuje,

że

w oparciu o postanowienia decyzj i

Ministra Obrony Narodowej Nr 28/MON z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie systemu

pozyskania, eksploatacji uzbrojenia i
MON z 2011 r. , Nr 3, poz. 35 z

sprzętu

późn.

koncepcyjnej w zakresie pozyskania

zm .)

Sił

wojskowego

Zbrojnych RP (Dz. U.

rozpoczął realizację

bezzałogowych

fazy analityczno-

statków powietrznych (BSP)

klasy MALE.
1. Z uwagi na niejawny charakter

wymagań

udział

potencjalnych oferentów

w procedurze badania rynku uwarunkowany jest przedstawieniem dokumentów
potwierdzających

posiadanie

zdolności

do

o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w rozumieniu

ochrony

informacji

niejawnych

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.

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

siedzibę

na

terytorium

Rzeczypospolitą

bilateralnych podpisanych przez
Oferenta

w

przypadku

Rzeczypospolitej

Oferentów

nie

Polskiej

Polską,

mających

oraz

umów

a krajem siedziby

siedziby

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej .
2. W celu potwierdzenia zdolności , o których mowa w pkt. 1 oraz otrzymania
dodatkowych informacji, potencjalny Oferent zobowiązany jest
a)pisemne
-o

przekazać :

oświadczenie:

spełnieniu

wymogów

wynikających

z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia

2010 r. o ochronie informacji niejawnych wodniesieniu do klauzuli
"ZASTRZEŻONE ", w przypadku Oferenta mającego siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
-

potwierdzające spełnienie

wymogów do ochrony informacji niejawnych na

poziomie klauzuli "ZASTRZEŻONE/RESTRICTEO " zgodnie z przepisami
obowiązujących

umów

Rzeczypospolitą Polską

bilateralnych

podpisanych

pomiędzy

a krajem potencjalnego Oferenta w zakresie
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wymienianych
mających

informacji

niejawnych,

w

przypadku

Oferentów

nie

siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)wykaz osób upoważnionych do otrzymania informacji (RFI 1) związanych
z

realizacją

dostępu

uprawnień

fazy analityczno - koncepcyjnej z podaniem

do informacji niejawnych oznaczonych

klauzulą

do

co najmniej

"ZASTRZEŻONE/RESTRICTED" wydanych na podstawie obowiązujących

przepisów.
3. Dokumenty powinny

być

sporządzone

z zachowaniem formy pisemnej
sporządzonych
tłumaczenie

w języku innym
język

na

języku

w

polskim , w sposób

trwały

(w oryginale) . W przypadku dokumentów
niż

należy załączyć jednocześnie

polski,

polski przez

tłumacza

przysięgłego,

ich

i potwierdzone

odpowiednio:
należy udostępnić oryginały

a) w przypadku kopii

muszą być

Oferentów zagranicznych, dokumenty
z postanowieniami konwencji
dokumentów

znoszącej

urzędowych , sporządzonej

zgodność

miejsce zamieszkania i
przysięgłego

b)

jeżeli

w przypadku

potwierdzone zgodnie

w Hadze dnia 5

paździ ernika

przetłumaczone

1961 r.

polską placówkę dyplomatyczną

z prawem kraju, w którym ma
na

język

siedzibę

polski przez

lub

tłumacza

lub;

w kraju, w którym Oferent ma

wydaje

wglądu;

wymóg legalizacji zagranicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub przez
w kraju Oferenta, za

do

się

zastępuje

dokumentów,

oświadczenie złożone

kraju, w którym Oferent ma
być

w kraju wykonawcy, za

się

samorządu

siedzibę

właściwym

organem

lub miejsce zamieszkania;

sądowym ,

powyższe

polską placówkę dyplomatyczną

z prawem kraju , w którym ma

przetłumaczone

miejsce zamieszkania i

zawierającym

zawodowego lub gospodarczego

potwierdzone przez
zgodność

lub miejsce zamieszkania , nie

je dokumentem

przed notariuszem ,

administracyjnym albo organem

dokumenty powinny

siedzibę

na

język

siedzibę

polski przez

lub

tłumacza

przysięgłego;

c) dokumenty powinny
Oferenta, w tym
gospodarczą
nakładają

l

być

osobę/osoby

w zakresie

taki

podpisane przez osoby zgodnie z
uprawnione do kierowania

objętym wymaganą koncesją jeżel i

obowiązek.

reprezentacją
działalnością

przepisy prawa

Wszelkie miejsca, w których Oferent

naniósł
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zmiany,

być

powinny

(podpisujące)

parafowane

osobę

przez

podpisującą

(osoby)

dokument.

4. Po przedstawieniu ww. dokumentów oraz po przeprowadzeniu ich weryfikacji,
Inspektorat Uzbrojenia
5. W

przypadku

przekaże szczegółowy

potencjalnego

Oferenta

tekst Zapytania o

nie

mającego

Rzeczypospolitej Polskiej Inspektorat Uzbrojenia
z

realizacją

Ogłoszenie

Uzbrojenia do
Pożądany

przekaże

podjęcia

termin

(RFI) .

na

informacje

terenie

związane
krajową

Oferenta do ochrony informacji niejawnych.
złożenia

nie stanowi zaproszenia do

Kodeksu cywilnego oraz nie

7.

siedziby

fazy analityczno - koncepcyjnej po potwierdzeniu przez

władzę bezpieczeństwa zdolności

6.

Informację

może stanowić

oferty w rozumieniu art. 66

podstawy do wezwania Inspektoratu

fazy realizacyjnej zadania .

zgłaszania się

potencjalnych Oferentów - do dnia 31 .10.2012 r.

8. Termin zgłaszania może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów
określonych

w przedmiocie

powiadomione podmioty

9. Poprzez
zgody

udział

na

ogłoszenia.

O fakcie

przedłużenia

terminu

zostaną

uczestniczące.

udzielają

w badaniu rynku potencjalni Oferenci
wykorzystanie

przekazywanych

opracowywanych przez Inspektorat Uzbrojenia na

bezwarunkowej

informacji
użytek

w dokumentach

komórek

bądź

jednostek

organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej .

10. Fakt

udziału

potencjalnych Oferentów w badaniu rynku nie

okoliczności wykluczającej

z ubiegania

11 . Wszelkie pytania i wątpliwości

się

o

realizację

będzie stanowił

zadania.

dotyczące ogłoszenia należy kierować

na adres:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
SZEFOSTWO TECHNIKI LOTNICZEJ

00-909 WARSZAWA ul. Królewska 1n
fax. (22) 687 3444
e-mail : a.choma@baru.wp.mil.pl
a) Pracownikiem Inspektoratu Uzbrojenia,
kontaktowania

się

z podmiotami

upoważnionym

uczestniczącymi

jest

do
ppłk

bezpośredniego

Artur CHOMA

tel. (+48) 22 6 873-395.

12. Informacje i wyjaśnienia
... 14:00.

można uzyskać

od

pon i edziałku

do

piątku

w godz. 9:00
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