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WARMIŃSKO – MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

11-400 KĘTRZYN 

ul.  Gen. Władysława Sikorskiego 78 
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(Pieczęć Oferenta) 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.11.2022r. 

Nazwa  J.m. Ilość 

Gwarancja 

(min.24 

miesięcy) 

Cena brutto 
Wartość 

brutto 

1 Plecak monterski NEO 84-304  szt. 1    

2 Pas monterski NEO 84-330 szt. 1    

3 Skrzynia narzędziowa NEO 84-105 szt. 1    

4 Nóż monterski NEO 01-551 szt. 1    

5 Zestaw wkrętaków NEO 04-142 kpl. 1    

6 Zestaw szczypiec NEO 01-236 kpl. 1    

7 
Zestaw narzędzi walizka NEO  01-

310 
kpl. 1    

8 Zestaw kluczy Torx  NEO 09-526  kpl. 1    

9 
Zestaw kluczy imbusowych NEO 09-

525 
kpl. 1    

10 
Zestaw wkrętaków i końcówek 

wkrętakowych NEO 04-211 
kpl. 1    

11 Rękojeść z przegubem  NEO 08-553 szt. 1    

12 
Klucz nastawny z zapadką 200mm 0-

30mm  NEO 03-017 
szt. 1    

13 
Wkrętak akumulatorowy  

MICRO-USB 3,6V NEO 04-200 
szt. 1    

14 Lampa warsztatowa NEO 99-043 szt. 1    

15 Młotek NEO 25-042 szt. 1    

16 Miara zwijana NEO 67-198 szt. 1    

17 Uchwyt do końcówek NEO 06-070 szt. 1    

Razem: 
 

 

 

 



WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza 

oraz przesłanie do dnia 22.11.2022r. na adres: mateusz.wcisło@strazgraniczna.pl 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej i dostarczonej po terminie 

określonym w punkcie 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego i zmiany terminu 

na przekazanie ofert. 

4. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony potencjalnych Wykonawców. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Warunki płatności: Przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury 

VAT. 

7. Miejsce dostawy: Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Sikorskiego 78, 11-400 

Kętrzyn 

8. Termin realizacji zadania – 14 dni od dnia następnego po przesłaniu zamówienia w formie elektro-

nicznej. 

9. Termin związania ofertą – 30 dni. 

10. Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego: mł. chor. SG Mateusz WCISŁO,                      

  tel. 89 750 39 75. 

11. Osoba do kontaktów ze strony Oferenta: 

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

tel. kontaktowy……………………………e-mail …………………………………… 

12. Koszt i ryzyko dostawy ponosi Wykonawca. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w całości na każdym 

etapie bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).  

14. Towar musi być nowy, dopuszczony do dystrybucji na rynku polskim. 

15. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia poprawnego wystawienia faktury VAT. Wszelkie 

koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. 

16. Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie „ ilość” może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej 

oferty. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku zmian ilości materiałów zamawia-

nych na podstawie rozpoznania rynku. 

17. Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  wyklucza się Wykonawców znaj-

dujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właści-

wego 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 ww. liście zostaną odrzucone. 

18. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej War-

mińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  pod adresem: http://wm.strazgra-

niczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

19. Wykonawca składając podpis poniżej oświadcza, że potwierdza zapoznanie się i akceptację warun-

ków zapytania oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO.  

20. Kryterium oceny ofert: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie za rea-

lizację dostawy.  

 

 

……………………………………………             ………………………………………………  

     Data, podpis i pieczęć Oferenta  Wykonawcy                          Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego           
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