
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.krasnobrod.pl 

 

Krasnobród: Wykonanie usług zwi ązanych z promocj ą projektu: - 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodz ie etap II. 

(Projekt nr 06/10-WND-RPLU.07.01.00-06-043/10).  

Numer ogłoszenia: 66921 - 2013; data zamieszczenia:  06.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 

7691, faks 0-84 660 7692. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie usług związanych z promocją 

projektu: - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie etap II. (Projekt nr 06/10-WND-

RPLU.07.01.00-06-043/10).. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem na czas wystawy oraz 

właściwej rekonstrukcji bitwy pod Tomaszowem Lubelskim wozów bojowych - czołgów, samochodów 

pancernych, samochodów tworzących niemiecką kolumnę transportową oraz transporterów opancerzonych 

polskich i niemieckich z okresu II wojny światowej. Przetransportowanie pojazdów pancernych do 

Tomaszowa Lubelskiego celem ich użycia w rekonstruowanej Bitwie pod Tomaszowem Lubelskim oraz ich 

odwóz po przeprowadzeniu rekonstrukcji z powrotem do miejsca stacjonowania. Wystawa sprzętu 

bojowego z okresu II wojny światowej przed siedzibą Muzeum w Tomaszowie Lubelskim w przeddzień 

rekonstrukcji. Część zamówienia nr 1 Wynajem dwóch czołgów polskich RENAULT FT 17 lub czołgów 

równoważnych. Za czołgi równoważne uważane będą każde inne czołgi będące na wyposażeniu armii 

polskiej we wrześniu 1939r. jak np. czołgi Renault R35, Vickers E, czołgi rozpoznawcze TK, Hotchkiss H 

35, Hotchkiss H39. Część zamówienia nr 2 Wynajem dwóch czołgów niemieckich lekkich Panzer II lub 
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czołgów równoważnych. Za czołgi równoważne uważane będą inne czołgi będące na wyposażeniu armii 

niemieckiej w 1939r. jak np: PzKpfw 38(t), Panzer I, wczesne modele czołgu Panzer III np. Ausf A,B i C. 

Część zamówienia nr 3 Wynajem jednego czołgu polskiego 7TP lub czołgu równoważnego. Za czołgi 

równoważne uważane będą każde inne czołgi będące na wyposażeniu armii polskiej we wrześniu 1939r. 

jak np. czołgi Renault R35, Vickers E, czołgi rozpoznawcze TK, Hotchkiss H 35, Hotchkiss H39 Część 

zamówienia nr 4 Wynajem niemieckiej kolumny transportowej składającej się z pojazdów: Samochód 

ciężarowy Peugeot, samochód Ciężarowy Mercedes 1,5t, Samochód ciężarowy Citroen, motocykl BMW 

R72, samochód osobowy Opel. Karabin maszynowy MG 34 LPG lub pojazdów i broni równoważnej. Za 

pojazdy i broń równoważną uważane będą również inne pojazdy i broń która znajdowała się na 

wyposażeniu Wehrmachtu w czasie kampanii w Polsce we wrześniu 1939r. jak np. Opel BLITZ, Mittlerer 

gelandegangig Lkw Hensschel 33D1. Część zamówienia nr 5 Wynajem jednego samochodu pancernego 

Sdkfz 222 lub samochodu równoważnego to jest znajdującego się na wyposażeniu armii niemieckiej we 

wrześniu 1939r. jak np. Sdkfz 231, Sdkfz 221,Sdkfz 232, Sdkfz 263, Sdkfz 231. Część zamówienia nr 6 

Wynajem jednego transportera półgąsienicowego Sdkfz 251 lub transportera równoważnego to jest 

znajdującego się na wyposażeniu armii niemieckiej we wrześniu 1939r. jak np. Sdkfz 11,Sdkfz 7, Sdkfz 9. 

Część zamówienia nr 7 Wynajem jednej tankietki TKS i jednego samochodu Fiat 508 oraz jednej armaty 

p.panc Bofors wz 36 lub pojazdów i broni równoważnej, która znajdowała się na wyposażeniu armii polskiej 

we wrześniu 1939r. jak np.: Samochody pancerne wz. 34, wz 29 armata polowa wz. 1897 kal 75mm. 

Wszystkie pojazdy militarne musza być sprawne technicznie i o własnych siłach muszą poruszać się po 

polu walki w czasie rekonstrukcji Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. UWAGA: Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia od nr 1 do nr 7.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.34.22.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 7. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiajacy nie przewiduje wnoszenia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
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prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w żadnej z części 

zamówienia. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w żadnej z części 

zamówienia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W części zamówienia nr 1 Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie: dwoma czołgami 

polskimi RENAULT FT 17 lub czołgami równoważnymi. Za czołgi równoważne uważane będą 

każde inne czołgi będące na wyposażeniu armii polskiej we wrześniu 1939r. jak np. czołgi 

Renault R35, Vickers E, czołgi rozpoznawcze TK, Hotchkiss H 35, Hotchkiss H39. Ocena 

sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie 

załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. W części zamówienia nr 2 Wykonawca 

spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 

jeśli udokumentuje dysponowanie: dwoma czołgami niemieckimi lekkimi Panzer II lub czołgami 

równoważnymi. Za czołgi równoważne uważane będą inne czołgi będące na wyposażeniu armii 

niemieckiej w 1939r. jak np: PzKpfw 38(t), Panzer I, wczesne modele czołgu Panzer III np. Ausf 

A,B i C. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na 

podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. W części zamówienia nr 3 

Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do 

wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie: jednym czołgiem polskim 7TP lub 

czołgiem równoważnym. Za czołgi równoważne uważane będą każde inne czołgi będące na 

wyposażeniu armii polskiej we wrześniu 1939r. jak np. czołgi Renault R35, Vickers E, czołgi 

rozpoznawcze TK, Hotchkiss H 35, Hotchkiss H39 Ocena sposobu spełniania warunku przez 

wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - 

nie spełnia. W części zamówienia nr 4 Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie: 

Niemiecką kolumną transportową składającą się z niż ej wymienionych pojazdów: Samochód 

ciężarowy Peugeot, samochód Ciężarowy Mercedes 1,5t, Samochód ciężarowy Citroen, 

motocykl BMW R72, samochód osobowy Opel. Karabin maszynowy MG 34 LPG lub pojazdów i 

broni równoważnej. Za pojazdy i broń równoważną uważane będą również inne pojazdy i broń 

która znajdowała się na wyposażeniu Wehrmachtu w czasie kampanii w Polsce we wrześniu 
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1939r. jak np. Opel BLITZ, Mittlerer gelandegangig Lkw Hensschel 33D1. Ocena sposobu 

spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych 

dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. W części zamówienia nr 5 Wykonawca spełni 

warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli 

udokumentuje dysponowanie: Jednym samochodem pancernym Sdkfz 222 lub samochodem 

pancernym równoważnym to jest znajdującym się na wyposażeniu armii niemieckiej we wrześniu 

1939r. jak np. Sdkfz 231, Sdkfz 221,Sdkfz 232, Sdkfz 263. Ocena sposobu spełniania warunku 

przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą 

spełnia - nie spełnia. W części zamówienia nr 6 Wykonawca spełni warunek dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje 

dysponowanie: jednym transporterem półgąsienicowym Sdkfz 251 lub transporterem 

równoważnym to jest znajdującym się na wyposażeniu armii niemieckiej we wrześniu 1939r. jak 

np. Sdkfz 11,Sdkfz 7, Sdkfz 9. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę 

przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

W części zamówienia nr 7 Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie: Jedną tankietką TKS i 

jednym samochodem Fiat 508 oraz armatą p.panc Bofors wz 36 lub pojazdami i bronią 

równoważną. Za pojazdy i broń równoważną uznaje się pojazdy i broń, która znajdowała się na 

wyposażeniu armii polskiej we wrześniu 1939r. jak np.: Samochody pancerne wz. 34, wz 29 

armata polowa wz. 1897 kal 75mm. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę 

przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w żadnej z części 

zamówienia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w żadnej z części 

zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 
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robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości wykonawcy, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że nie otwarto 
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likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

W umowie na Część zamówienia nr 1 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 

do umowy w przypadkach: 1. Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, 

związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 

stawki podatku VAT); 2. Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) działaniem siły wyższej w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub b) zmianą terminu przeprowadzenia rekonstrukcji bitwy pod 

Tomaszowem Lubelskim. W umowie na Część zamówienia nr 2 Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1. Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie 

wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w 

zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2. Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: b) 

działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub b) zmianą terminu 

przeprowadzenia rekonstrukcji bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. W umowie na Część zamówienia nr 3 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1. Gdy 

konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2. Konieczności 

zmiany terminu realizacji w związku z: c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego lub b) zmianą terminu przeprowadzenia rekonstrukcji bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. W 

umowie na Część zamówienia nr 4 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do 

umowy w przypadkach: 1. Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, 

związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 

stawki podatku VAT); 2. Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: d) działaniem siły wyższej w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub b) zmianą terminu przeprowadzenia rekonstrukcji bitwy pod 
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Tomaszowem Lubelskim. W umowie na Część zamówienia nr 5 Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1. Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie 

wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w 

zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2. Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: e) 

działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub b) zmianą terminu 

przeprowadzenia rekonstrukcji bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. W umowie na Część zamówienia nr 6 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 3. Gdy 

konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 4. Konieczności 

zmiany terminu realizacji w związku z: f) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego lub b) zmianą terminu przeprowadzenia rekonstrukcji bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. W 

umowie na Część zamówienia nr 7 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do 

umowy w przypadkach: 5. Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, 

związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 

stawki podatku VAT); 6. Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: g) działaniem siły wyższej w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub b) zmianą terminu przeprowadzenia rekonstrukcji bitwy pod 

Tomaszowem Lubelskim. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.krasnobrod.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.05.2013 

godzina 14:25, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Projekt pod nazwą: Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie etap II o 

numerze 06/10-WND-RPLU.07.01.00-06-043/10 realizowany jest na podstawie umowy z dnia 12.10.2011r. 

nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-043/10-00-0530 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Liderem 

projektu Gminą Krasnobród, 22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 36. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 

VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

Strona 7 z 10

2013-05-06http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66921&rok=2013-05-06



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Część zamówienia nr 1 Wynajem dwóch czołgów polskich RENAULT FT 17 lub 

czołgów równoważnych.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem dwóch czołgów 

polskich RENAULT FT 17 lub czołgów równoważnych. Za czołgi równoważne uważane będą każde 

inne czołgi będące na wyposażeniu armii polskiej we wrześniu 1939r. jak np. czołgi Renault R35, 

Vickers E, czołgi rozpoznawcze TK, Hotchkiss H 35, Hotchkiss H39.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.34.22.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Część zamówienia nr 2 Wynajem dwóch czołgów niemieckich lekkich Panzer II lub 

czołgów równoważnych.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem dwóch czołgów 

niemieckich lekkich Panzer II lub czołgów równoważnych. Za czołgi równoważne uważane będą inne 

czołgi będące na wyposażeniu armii niemieckiej w 1939r. jak np: PzKpfw 38(t), Panzer I, wczesne 

modele czołgu Panzer III np. Ausf A,B i C.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.34.22.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Część zamówienia nr 3 Wynajem jednego czołgu polskiego 7TP lub czołgu 

równoważnego.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem jednego czołgu 

polskiego 7TP lub czołgu równoważnego. Za czołgi równoważne uważane będą każde inne czołgi 

będące na wyposażeniu armii polskiej we wrześniu 1939r. jak np. czołgi Renault R35, Vickers E, 

czołgi rozpoznawcze TK, Hotchkiss H 35, Hotchkiss H39. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.34.22.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Część zamówienia nr 4 Wynajem niemieckiej kolumny transportowej składającej 

się z pojazdów: Samochód ciężarowy Peugeot, samochód Ciężarowy Mercedes 1,5t, Samochód ciężarowy 

Citroen, motocykl BMW R72, samochód osobowy Opel. Karabin maszynowy MG 34 LPG lub pojazdów i 

broni równoważnej.. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem niemieckiej kolumny 

transportowej składającej się z pojazdów: Samochód ciężarowy Peugeot, samochód Ciężarowy 

Mercedes 1,5t, Samochód ciężarowy Citroen, motocykl BMW R72, samochód osobowy Opel. Karabin 

maszynowy MG 34 LPG lub pojazdów i broni równoważnej. Za pojazdy i broń równoważną uważane 

będą również inne pojazdy i broń która znajdowała się na wyposażeniu Wehrmachtu w czasie 

kampanii w Polsce we wrześniu 1939r. jak np. Opel BLITZ, Mittlerer gelandegangig Lkw Hensschel 

33D1.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.34.22.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Część zamówienia nr 5 Wynajem jednego samochodu pancernego Sdkfz 222 lub 

samochodu równoważnego.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem jednego samochodu 

pancernego Sdkfz 222 lub samochodu równoważnego to jest znajdującego się na wyposażeniu armii 

niemieckiej we wrześniu 1939r. jak np. Sdkfz 231, Sdkfz 221,Sdkfz 232, Sdkfz 263, Sdkfz 231.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.34.22.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Część zamówienia nr 6 Wynajem jednego transportera półgąsienicowego Sdkfz 

251 lub transportera równoważnego.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem jednego transportera 

półgąsienicowego Sdkfz 251 lub transportera równoważnego to jest znajdującego się na wyposażeniu 

armii niemieckiej we wrześniu 1939r. jak np. Sdkfz 11,Sdkfz 7, Sdkfz 9.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.34.22.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Część zamówienia nr 7 Wynajem jednej tankietki TKS i jednego samochodu Fiat 

508 oraz jednej armaty p.panc Bofors wz 36 lub pojazdów i broni równoważnej, która znajdowała się na 

wyposażeniu armii polskiej we wrześniu 1939r.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem jednej tankietki TKS i 

jednego samochodu Fiat 508 oraz jednej armaty p.panc Bofors wz 36 lub pojazdów i broni 

równoważnej, która znajdowała się na wyposażeniu armii polskiej we wrześniu 1939r. jak np.: 

Samochody pancerne wz. 34, wz 29 armata polowa wz. 1897 kal 75mm.. 
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.34.22.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.09.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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