
Kętrzyn dn. 06.12.2022 r. 

 

Zapytanie o cenę 

Uprzejmie proszę o wypełnienie formularza cenowego i podanie wartości całkowitej oferty 

wraz z należnym podatkiem VAT w celu wykonania usługi wywozu i utylizacji odpadów 

wielkogabarytowych z siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ul. 

Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn. 

Proszę o wypełnienie formularza do dnia 07.12.2022 r. i przesłanie na                                                

e-mail: katarzyna.ejmont-ulasewicz@strazgraniczna.pl 

Kontakt telefoniczny (89)750 32 35 p. Katarzyna Ejmont-Ułasewicz. 

 
 

 

L.p. 
Wyszczególnienie i opis 

przedmiotu zamówienia 

(usługa) 
J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość 

netto w zł 

 

Wartość 

brutto w zł 

 

Uwagi 

 

1 Wywóz odpadów 

wielkogabarytowych 

m³ 100     

RAZEM   

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA po wybraniu najkorzystniejszej oferty: 

 

1. Usługę objętą zleceniem Wykonawca wykona w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7.30-15.30 po telefonicznym uzgodnieniu terminu do dnia 28 

grudnia 2022 r. 

2. Przedmiotem zmówienia jest usługa wywozu i utylizacji odpadów 

wielkogabarytowych z siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, 

wykonana zgodnie z Ustawą o odpadach. 

3. Ilość odpadów ujętych w kolumnie „Ilość” jest wartością szacunkową, która może 

ulec zmianie i służy wyłącznie do porównania ofert.  

4. Kryterium oceny ofert – 100% cena ofertowa (brutto). 

5. Za wykonaną usługę Zamawiający dokona zapłaty po wykonaniu usługi w terminie 14 

dni od dnia otrzymania faktury VAT. 

6. Wykonawca przystąpi do prac po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu zlecenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia oraz do 

unieważnienia postępowania na każdym jego etapie z przyczyn technicznych 

niezależnych od Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zareklamowania źle wykonanej usługi i żądania 

od Wykonawcy jej ponownego właściwego wykonania. 

10. Wykonawca usługi w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu 

realizacji  robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. Odpowiada za 

szkody powstałe w mieniu W-MOSG powstałe przy okazji wykonywania przedmiotu 

usługi.  

11. Wykonawca gwarantuje, że posiada wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje 

odpowiednim potencjałem techniczno-ekonomicznym oraz uprawnieniami w takim 

zakresie, aby prawidłowo wykonać prace objęte zamówieniem. 

mailto:katarzyna.ejmont-ulasewicz@strazgraniczna.pl


12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498                     

i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej w przypadku nie 

dotrzymania terminu wykonania usługi w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki.  

13. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 

Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami 

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie 

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Oferty osób i podmiotów 

znajdujące się na w/w liście zostaną odrzucone. 

14. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem 

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html". 

 

 

 

 
Na egzemplarzu oferty proszę postawić pieczątkę firmy i podpis osoby wystawiającej ceny. 

Odesłanie podpisanej oferty Formularza cenowego oznaczać będzie zaakceptowanie wszystkich 

wyżej wymienionych warunków zamówienia. 

 

 

 

 

           Z poważaniem 

Pieczątka i podpis oferenta 

 

 

 

…………………………….                                                        ………………………………. 
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