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WARMIŃSKO – MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

11-400 KĘTRZYN 
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(Pieczęć Oferenta) 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.05.2022r. 

Nazwa  J.m. Ilość 
Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

Najem nieruchomości (miejsca na maszcie 

antenowym/wieży oraz niezbędnego  miejsca  

w pomieszczeniu zamkniętym)  w celu zabezpieczenia 

działalności Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej. 

- - - - 

Razem: - 

1. Zakres zadania: 

1) Obiekt powinien być zlokalizowany na terenie miasta Olsztyn. 

2) Powierzchnia w pomieszczeniu zamkniętym (chronionym) – min. 1,5 m2. 

3) Możliwość wejścia na teren obiektu przez przedstawicieli najemcy całodobowo zgodnie 

z zasadami ustalonymi z wynajmującym w celu wykonania w szczególności prac 

instalacyjnych, montażowych, konserwacyjnych lub naprawczych. 

4) Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej. 

5) Możliwość montażu anteny z niezbędną instalacją, wysokość zawieszenia anteny – min. 

100 m. 

6) Możliwość podłączenia do sieci Internet. 

7) Okres najmu 36 miesięcy z możliwością przedłużenia (w tym bezterminowo). 

8) Płatność  w cyklu miesięcznym w ciągu 21 dni od wystawienia faktury (pierwsza 

płatność po faktycznym montażu urządzeń przez Zamawiającego co zostanie 

potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez Wykonawcę  

i Zamawiającego). 

 

2. Warunki zapytania ofertowego: 

1) W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie 

formularza oraz przesłanie do dnia 27.05.2022r.  

2) Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną, należy wysłać na adres skrzynki e-mail: 

adam.pawlowski@strazgraniczna.pl. 

3) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na najem przedstawionej przez 

Wykonawcę pod warunkiem, iż jej zapisy nie będą sprzeczne z warunkami niniejszego 

zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia warunków 

przedstawionej umowy i całej oferty. Wzór umowy należy załączyć do formularza. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej i dostarczonej 

po terminie. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w całości na 

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

6) Do kontaktu w sprawie upoważnieni są: mjr SG Adam Pawłowski  – tel. 89 750 35 46. 

7) Termin związania ofertą – 30 dni. 

mailto:adam.pawlowski@strazgraniczna.pl


8) Z udziału w postępowaniu o udzielnie 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 ww. liście 

zostaną odrzucone. 

9) Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy: ………………………….……………… 

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

10) Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  pod adresem: 

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

11) Wykonawca składając podpis poniżej oświadcza, że potwierdza zapoznanie się i 

akceptację warunków zapytania oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO.  

12) Kryterium oceny ofert: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej 

miesięcznej opłacie brutto za najem.  

 

3. Oferta: 

1) opłata abonamentowa miesięczna brutto za najem miejsca do instalacji anteny bazowej 

i jej okablowania: 

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

2) opłata miesięczna brutto za najem miejsca w szafie telekomunikacyjnej (1U tj. 45 mm 

zgodnie z normą EN50173): 

…………………………………………………………………………………………. 

3) opłata miesięczna brutto za najem powierzchni (za 1m2): 

…………………………………………………………………………………………. 

4) opłata abonamentowa miesięczna brutto z tytułu zużycia energii  elektrycznej (napięcie 

zasilające 230V, przewidywany pobór mocy instalowanych urządzeń ok. 0,15 kW) 

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

5) inne koszty (wymienić): 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

