
  

 

 

 

Kętrzyn, dnia 11.05.2022 r. 

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ                                        

  STRAŻY GRANICZNEJ 

    im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego 
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Egz. pojedynczy 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW MYJĄCYCH                        

I DEZYNFEKUJĄCYCH ORAZ ARTYKUŁÓW 

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 
 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł 
 

 

 

       

     

 

        ………………………………………. 
 

 

 

 

Dane Zamawiającego:  

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

          ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

              

 sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

 
 

 

 

Wykonano: egzemplarz pojedynczy  - a/a. 

Wykonała: Ewa Kłódka  

Tel. (89) 750 35 62 

Dnia 10.05.2022  r. 



  

 

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail  (skan) do dnia 13 maja 2022 r.  

email: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia 

 

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 14 czerwca 2022 r. 

III. Do kontaktu  upoważnieni są: 

chor.szt.SG Ewa Kłódka – tel. 89 750 35 62 

Pani Paulina Pul – tel. 89 750 35 70 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

Zestaw nr 1 

 

1. Środek dezynfekujący na bazie alkoholu do powierzchni mających kontakt               

z żywnością Alco Cid A – 180 sztuk 

- 1 sztuka/1 litr,  

- termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                            

do Zamawiającego 

 

 

2. Skoncentrowany silny preparat odtłuszczający przeznaczony do mycia 

powierzchni w kuchni Kenolux Multiaction – 12 sztuk 

- 1 sztuka/5 litrów,  

- termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                            

do Zamawiającego 

 

 

3. Skoncentrowany produkt myjąco dezynfekujący przeznaczony do wszelkich 

powierzchni i sprzętu w kuchni Kenolux Ecodes – 12 sztuk 

- 1 sztuka/5 litrów,  

termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                                

do Zamawiającego 

 

4. Uniwersalny skoncentrowany preparat zapachowy do mycia powierzchni 

wodoodpornych Multifresh – 12 sztuk 

- 1 sztuka/5 litrów,  

termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                             

do Zamawiającego 

 

5. Skoncentrowany preparat silnie perfumowany do codziennego mycia podług, 

przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego podłóg, przeznaczony do mycia 

ręcznego i maszynowego podłóg. Zapewnia intensywny i długo utrzymujący się 

zapach Kenolux F100 – 10 sztuk 

- 1 sztuka/10 litrów,  

termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                             

do Zamawiającego 
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6. Skoncentrowany preparat do mycia oraz odkamieniania powierzchni 

sanitarnych, zawiera kwas mlekowy, inhibitory korozji Sanifresh – 6 sztuk 

- 1 sztuka/5 litrów,  

termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                             

do Zamawiającego 

 

Zestaw nr 2 
1. Skoncentrowany płyn nabłyszczający przeznaczony do maszynowego płukania 

naczyń Winterhalter B 100 – 12 sztuk 

- 1 sztuka/10 litrów,  

termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                           

do Zamawiającego 

 

2. Skoncentrowany płynny detergent przeznaczony do maszynowego mycia 

naczyń, szczególnie do zastosowania na bardzo wrażliwe metale Winterhalter f 

865 – 25 sztuk 

- 1 sztuka/24 kilogramy,  

termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                           

do Zamawiającego 

 

3. Płyn uniwersalny do mycia sztućców naczyń Winterhalter F6800 – 20 sztuk 

- 1 sztuka/25 kilogramów,  

termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                           

do Zamawiającego 

 

4. Wysokoskoncentrowany płynny produkt myjący przeznaczony do 

automatycznych zmywarek gastronomicznych Winterhalter F8400 – 6 sztuk 

- 1 sztuka/25 kilogramów,  

termin przydatności do użycia minimum 15 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                           

do Zamawiającego 

 

Zestaw nr 3 
1. Płyn do mycia pieca konwekcyjno-parowego ConvoClean forte – 16 sztuk 

- 1 sztuka/10 litrów,  

termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                           

do Zamawiającego 

 

2. Płyn do mycia pieca konwekcyjno-parowego koncentrat Convotherm 

ConvoCare K – 6 sztuk 

- 1 sztuka/1 litr,  

termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                           

do Zamawiającego 



  

 

Zestaw nr 4 
1. Druciak spiralny mega York  - 360 sztuk 

- waga 40 gram, 

- w opakowaniu 1 sztuka 

 

2. Zmywak do teflonu (gąbka lisa)  - 360 sztuk 

- wymiary 12,5x8x2,5 cm, 

- poduszka pokryta metaliczną tkaniną typu forte, 

- nadaje się do czyszczenia powłok teflonowych 

 

3. Tork czyściwo papierowe wielozadaniowe do trudnych zabrudzeń W1 - 80 sztuk 

- artykuł 130060 

- przystosowany do TORK DOZOWNIK ŚCIENNY NA CZYŚCIWA W1 

 

4. Folia aluminiowa spożywcza szerokość od 40 do 50 cm, waga od 1,3 kg do 1,7 

kg - 50 sztuk 

 

5. Pergamin do pieczenia 35 cm szerokość, 20 m długość minimum - 50 sztuk 

 

Zestaw nr 5 
1. Detergent do spieniacza Nivona CreamClean 705 – 5 sztuk 

- termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia towaru                           

do Zamawiającego 

 

2. Płyn do odkamieniania ekspresów DeLonghi DLSC500 Eco decalk – 30 

opakowań 
- pojemność 500 ml, termin ważności min. 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego 

 

3. Filtry wody do ekspresu do kawy Saeco Aulika Evo – 5 opakowań 

 

4. Filtry wody do ekspresu do kawy Saeco Aulika Focus – 5 opakowań 
 

5. Wkład filtrujący do wody MAXTRA do dzbanka Brita – 5 opakowań 
- 1 opakowanie/4 sztuki filtrów. 

 

6. Filtr JURA Claris PRO smart – 8 sztuk 

 

7. Tabletki odkamieniające JURA – 4 sztuk 
- 1 sztuka/36 tabletek, 

- termin ważności min. 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

 

8. Tabletki czyszczące JURA – 4 sztuk 
- 1 sztuka/25 tabletek, 

- termin ważności min. 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

 

9. Środek czyszczący system mleczny 1000 ml do ekspresu JURA – 4 sztuk 
- 1 sztuka/1000 ml, 

- termin ważności min. 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 



  

 

Zestaw nr 6 
1. Ludwik płyn do odkamieniania – 100 sztuki 
- 1 sztuka/pojemność 250 ml,  

- termin przydatności min. 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. 

 

2. Tabletki do zmywarek Ludwik All in one – 10 opakowań  
- 1 opakowanie zawiera min.80 max. 100 sztuk kapsułek,  

- termin przydatności min. 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. 

 

3. Ludwik płyn do czyszczenia zmywarek – 2 opakowania 

- 1 opakowanie/pojemność 250 ml,  

- termin przydatności min. 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. 

 

4. Ludwik płyn nabłyszczający – 4 sztuki 
- 1 opakowanie/pojemność 500 ml,  

- termin przydatności min. 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. 

 

 

CPV – 39700000-9, 35113400-3 

 

V. Warunki zamówienia 

 

Zestaw nr 1 

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  i inne 

opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy). 

    2. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np.  dot. pytań do przedmiotu zamówienia, 

złożenia oferty itp.), prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu 89 750 35 62, że 

została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące 

zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail  Wykonawcy za spam i dokona blokady 

korespondencji. 

    3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 

zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty. 

    4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawa do dnia 14 czerwca 2022 r.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach 

zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.  

6. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na 

przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany                 

w zamówieniu, z dopiskiem:  Magazyn Żywnościowy) 

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

całkowitej oferty. 

8. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem 

zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 4. 



  

 

9. Wykonawca udzieli terminu przydatności na przedmiot zamówienia określony w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

11. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze 

zm.). 

12. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to 

każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT i w zamówieniu.  

13. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na zakup towaru.  

14. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty 

faktury VAT. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej.  

16. W przypadku wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT       

w formie elektronicznej zgodnie załącznikiem Nr 7. 

17. W przypadku korzystania z możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, 

Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.   

18. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę  

lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. 

19. W przypadku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.   

20. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres 

skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl    

21. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż 

podany w punkcie 20 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.  

22. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną                 

w wysokości 5% wartości zamówienia. 

23. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji 

zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

24. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu 

cywilnego powstałej należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie 

terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, ze powyższe nie zostało 

złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli 

skutkującą jego nieważnością.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia przesłanego mailem                    

do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.  

26. Systemy muszą być nowe, w oryginalnych fabrycznych pudełkach. 

27. Na urządzenia, o których mowa w pkt. 26, Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji. 

28. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą gwarancyjną zamówionego towaru, 

w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego. 

29. Stwierdzenie jakichkolwiek wad uniemożliwiających prawidłowe wykorzystanie 

dostarczonych towarów, powoduje że Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 
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usunięcia powstałych usterek poprzez naprawienie wad lub dostarczenie odpowiedniej ilości 

nowej partii towaru, o którym mowa w zamówieniu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

30. Do pozycji nr 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczy i zamontować 3 systemy 

dozowania bez podłączenia do wody zdolne do zadozowania 5-25 ml koncentratu przy każdym 

naciśnięciu z wylewką na wiadro lub butelkę. Do w/w systemów dostarczyć należy również 20 

sztuk butelek ze spryskiwaczem oraz naklejki od producenta opisujące roztwory robocze danego 

produktu, system dozowania z podłączeniem do wody na 2 produkty do wytwarzania  i natrysku 

roztworów środków myjących i dezynfekujących do czyszczenia i dezynfekcji dużych 

powierzchni z wężem o długości 15 m i pistoletem natryskowym z możliwością regulacji 

strumienia. 

31. Do pozycji nr 3, 4, 5, 6 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować 4 systemy 

dozowania z podłączeniem do wody (dozowanie na butelkę oraz na wiadro). Do w/w systemów 

dostarczyć należy również 20 sztuk butelek ze spryskiwaczem oraz naklejki od producenta 

opisujące roztwory robocze danego produktu. 

32. Koszty dostawy, montażu urządzeń dozujących używanych do środków do dezynfekcji oraz 

utrzymania czystości oraz serwis ponosi Wykonawca. 

33. Do każdego oferowanego środka do dezynfekcji oraz utrzymania czystości, Wykonawca 

dołączy obowiązujące karty charakterystyki w języku polskim. 

34. Wykonawca oświadcza, że oferowane środki do dezynfekcji oraz utrzymania czystości są 

przeznaczone do obiektów zbiorowego żywienia. 

35. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz kodów BDO do ujętych wszystkich płynów 

ujętych w zamówieniu. 

36. Oznaczenia na opakowaniu dotyczące terminu przydatności do użycia winny być wykonane    

w sposób trwały, czytelny i nieusuwalny.   

37. Wykonawca co najmniej raz na kwartał przeprowadzi bezpłatną kontrolę mikrobiologiczną na 

powierzchniach roboczych wskazanych przez Zamawiającego przez producenta środków 

chemicznych. 

38. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 

systemu dozowania w terminie do 5 dni od pierwszej dostawy środków do dezynfekcji oraz 

utrzymania czystości. Szkolenie to będzie potwierdzone kartą szkolenia. Koszt szkolenia ponosi 

Wykonawca . 

39. Wykonawca co najmniej raz na miesiąc w okresie od dnia zamontowania urządzeń 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia do 31.03.2023 r. przeprowadzi bezpłatny przegląd 

okresowy urządzeń w terminach ustalonych przez Zamawiającego. 

 

Zestaw nr 2 

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  i inne 

opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy). 

    2. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np.  dot. pytań do przedmiotu zamówienia, 

złożenia oferty itp.), prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu 89 750 35 62, że 

została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące 

zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail  Wykonawcy za spam i dokona blokady 

korespondencji. 



  

 

    3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 

zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty. 

    4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawa do dnia 14 czerwca 2022 r.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach 

zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.  

6. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na 

przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany                 

w zamówieniu, z dopiskiem:  Magazyn Żywnościowy) 

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

całkowitej oferty. 

8. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem 

zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 4. 

9. Wykonawca udzieli terminu przydatności na przedmiot zamówienia określony w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

11. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze 

zm.). 

12. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to 

każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT i w zamówieniu.  

13. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na zakup towaru.  

14. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty 

faktury VAT. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej.  

16. W przypadku wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT       

w formie elektronicznej zgodnie załącznikiem Nr 7. 

17. W przypadku korzystania z możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, 

Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.   

18. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę  

lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. 

19. W przypadku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.   

20. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres 

skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl    

21. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż 

podany w punkcie 20 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.  

22. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną                 

w wysokości 5% wartości zamówienia. 

mailto:wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl


  

 

23. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji 

zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

24. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu 

cywilnego powstałej należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie 

terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, ze powyższe nie zostało 

złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli 

skutkującą jego nieważnością.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia przesłanego mailem                    

do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.  

26. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą gwarancyjną zamówionego towaru, 

w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego. 

27. Stwierdzenie jakichkolwiek wad uniemożliwiających prawidłowe wykorzystanie 

dostarczonych towarów, powoduje że Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 

usunięcia powstałych usterek poprzez naprawienie wad lub dostarczenie odpowiedniej ilości 

nowej partii towaru, o którym mowa w zamówieniu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

28. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz kodów BDO do ujętych wszystkich płynów 

ujętych w zamówieniu. 

29. Oznaczenia na opakowaniu dotyczące terminu przydatności do użycia winny być wykonane    

w sposób trwały, czytelny i nieusuwalny.   

30. Zamawiający informuje, iż posiada urządzenia myjące Winterhalter GS-515 oraz Winterhalter 

UF-L a proponowane produkty muszą być przystosowane do powyższych urządzeń. 

31. W przypadku niezgodności zastosowanego preparatu powodującego uszkodzenia urządzeń 

wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 30, koszty ich naprawy ponosi Wykonawca. 

 

Zestaw nr 3, 5, 6 

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  i inne 

opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy). 

    2. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np.  dot. pytań do przedmiotu zamówienia, 

złożenia oferty itp.), prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu 89 750 35 62, że 

została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące 

zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail  Wykonawcy za spam i dokona blokady 

korespondencji. 

    3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 

zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty. 

    4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawa do dnia 14 czerwca 2022 r.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach 

zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.  

6. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na 

przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany                 

w zamówieniu, z dopiskiem:  Magazyn Żywnościowy) 



  

 

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

całkowitej oferty. 

8. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem 

zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 4. 

9. Wykonawca udzieli terminu przydatności na przedmiot zamówienia określony w opisie 

przedmiotu zamówienia, dotyczy Zestawu nr 3, Zestawu nr 5 oraz Zestawu nr 6. 

10. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

11. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze 

zm.). 

12. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to 

każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT i w zamówieniu.  

13. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na zakup towaru.  

14. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty 

faktury VAT. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej.  

16. W przypadku wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT       

w formie elektronicznej zgodnie załącznikiem Nr 7. 

17. W przypadku korzystania z możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, 

Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.   

18. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę  

lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. 

19. W przypadku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.   

20. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres 

skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl    

21. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż 

podany w punkcie 20 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.  

22. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną                 

w wysokości 5% wartości zamówienia. 

23. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji 

zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

24. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu 

cywilnego powstałej należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie 

terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, ze powyższe nie zostało 

złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli 

skutkującą jego nieważnością.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia przesłanego mailem                    

do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.  
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Zestaw nr 4 

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  i inne 

opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy). 

    2. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np.  dot. pytań do przedmiotu zamówienia, 

złożenia oferty itp.), prosimy o telefoniczne upewnienie się pod nr telefonu 89 750 35 62, że 

została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące 

zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail  Wykonawcy za spam i dokona blokady 

korespondencji. 

    3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 

zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty. 

    4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawa do dnia 14 czerwca 2022 r.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach 

zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.  

6. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na 

przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany                 

w zamówieniu, z dopiskiem:  Magazyn Żywnościowy) 

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

całkowitej oferty. 

8. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem 

zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 4. 

9. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

10. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze 

zm.). 

11. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to 

każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT i w zamówieniu.  

12. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na zakup towaru.  

13. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty 

faktury VAT. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej.  

15. W przypadku wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT       

w formie elektronicznej zgodnie załącznikiem Nr 7. 

16. W przypadku korzystania z możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, 

Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.   

17. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę  

lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. 

18. W przypadku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.   



  

 

19. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres 

skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl    

20. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż 

podany w punkcie 20 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.  

21. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną                 

w wysokości 5% wartości zamówienia. 

22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji 

zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

23. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu 

cywilnego powstałej należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie 

terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, ze powyższe nie zostało 

złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli 

skutkującą jego nieważnością.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia przesłanego mailem                    

do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.  

 

VI. Wymagane dokumenty 

Podpisany formularz cenowy. 

VII.     Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy na Zestaw nr 1 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy na Zestaw nr 2 

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy na Zestaw nr 3 

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy na Zestaw nr 4 

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy na Zestaw nr 5 

Załącznik nr 6 - Formularz cenowy na Zestaw nr 6 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur    

               w formie elektronicznej 

 

VIII. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Sposób oceny – minimalizacja.  

 

IX.   RODO 

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 

 

Ofertę złożyć można na jeden lub kilka zestawów 

 

UWAGA: 
Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób 

i podmiotów względem których zgodnie z ustawą 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) stosuje się środki sankcyjne. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ  CENOWY  

 

..........................., dnia ….. ....... 2022 r. 

....................................................... 

                (Wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu  

do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

Zestaw nr 1 

Oświadczam, że:  

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.  

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku 

wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone 

jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.   

 

 

 

 

..................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
j.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Środek dezynfekujący na bazie alkoholu do 

powierzchni mających kontakt z żywnością Alco 

Cid A  

 

szt. 180 

  

2. 

Skoncentrowany silny preparat odtłuszczający 

przeznaczony do mycia powierzchni w kuchni 

Kenolux Multiaction  

szt. 12 

  

3. 

Skoncentrowany produkt myjąco dezynfekujący 

przeznaczony do wszelkich powierzchni i sprzętu w 

kuchni Kenolux Ecodes  

 

szt. 12 

  

4. 
Uniwersalny skoncentrowany preparat zapachowy 

do mycia powierzchni wodoodpornych Multifresh  
szt. 12 

  

5. 
Skoncentrowany preparat silnie perfumowany do 

codziennego mycia podług, Kenolux F100  
szt. 10 

  

6. 
Skoncentrowany preparat do mycia oraz 

odkamieniania powierzchni sanitarnych Sanifresh  
szt. 6 

  

Razem wartość brutto  



  

 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ  CENOWY  

 

..........................., dnia ….. ....... 2022 r. 

....................................................... 

                (Wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu  

do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

Zestaw nr 2 

Oświadczam, że:  

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.  

Oświadczam, że:  
Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku 

wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone 

jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.   

 

 

 

..................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
j.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Skoncentrowany płyn nabłyszczający 

przeznaczony do maszynowego płukania 

naczyń Winterhalter B 100  

 

szt. 12 

  

2. 

Skoncentrowany płynny detergent 

przeznaczony do maszynowego mycia 

naczyń, szczególnie do zastosowania na 

bardzo wrażliwe metale Winterhalter f 

865  

 

 

 

 

szt. 25 

  

3. 

Płyn uniwersalny do mycia sztućców 

naczyń Winterhalter F6800  

 

 

szt. 20 

  

4. 

Wysokoskoncentrowany płynny produkt 

myjący przeznaczony do automatycznych 

zmywarek gastronomicznych 

Winterhalter F8400  

 

 

szt. 6 

  

Razem wartość brutto  



  

 

Załącznik nr 3 

FORMULARZ  CENOWY  

 

..........................., dnia ….. ....... 2022 r. 

....................................................... 

                (Wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu  

do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

 

Zestaw nr 3 

Oświadczam, że:  

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę 

zastrzeżeń.  

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej 

należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji 

zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest 

obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.   

 

 

 

 

..................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
j.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Płyn do mycia pieca konwekcyjno-

parowego ConvoClean forte  

 

szt. 16 

  

2. 

Płyn do mycia pieca konwekcyjno-

parowego koncentrat Convotherm 

ConvoCare K  

szt. 6 

  

 

Razem wartość brutto 

 



  

 

Załącznik nr 4 

FORMULARZ  CENOWY  

 

..........................., dnia ….. ....... 2022 r. 

....................................................... 

                (Wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu  

do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

Zestaw nr 4 

 

Oświadczam, że:  

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.  

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku 

wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone 

jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.   

 

 

 

 

..................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
 
 

 

 

 
 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
j.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Druciak spiralny mega York   

 
szt. 360 

  

2. 
Zmywak do teflonu (gąbka lisa)   

 
szt. 360 

  

3. 

Tork czyściwo papierowe wielozadaniowe do 

trudnych zabrudzeń W1  

 

szt. 80 

  

4. 
Folia aluminiowa spożywcza szerokość od 40 do 50 

cm, waga od 1,3 kg do 1,7 kg  
szt. 50 

  

5. 
Pergamin do pieczenia 35 cm szerokość, 20 m 

długość minimum  
szt. 50 

  

Razem wartość brutto  



  

 

Załącznik nr 5 

FORMULARZ  CENOWY  

 

..........................., dnia ….. ....... 2022 r. 

....................................................... 

                (Wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu  

do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

Zestaw nr 5 

Oświadczam, że:  

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.  

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku 

wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone 

jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.   

 

 

 

 

..................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
j.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. Detergent do spieniacza Nivona CreamClean  szt. 5 
  

2. 
Płyn do odkamieniania ekspresów DeLonghi 

DLSC500 Eco decalk  
op. 30 

  

3. Filtry wody do ekspresu do kawy Saeco Aulika Evo  op. 5 
  

4. 
Filtry wody do ekspresu do kawy Saeco Aulika 

Focus  
op. 5 

  

5. 
Wkład filtrujący do wody MAXTRA do dzbanka 

Brita 
op. 5 

  

6. Filtr JURA Claris PRO smart  szt. 8 
  

7. Tabletki odkamieniające JURA  szt. 4 
  

8. Tabletki czyszczące JURA  szt. 4 
  

9. 
Środek czyszczący system mleczny 1000 ml do 

ekspresu JURA  
szt. 4 

  

Razem wartość brutto  



  

 

Załącznik nr 6 

FORMULARZ  CENOWY  

 

..........................., dnia ….. ....... 2022 r. 

....................................................... 

                (Wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu  

do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

Zestaw nr 6 

 

Oświadczam, że:  

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.  

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku 
wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone 

jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.   

 

 

 

..................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
j.m. ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ludwik płyn do odkamieniania  

 
szt. 100 

  

2. Tabletki do zmywarek Ludwik All in one  
op. 

10 
  

3. Ludwik płyn do czyszczenia zmywarek  
op. 

2 
  

4. 
Ludwik płyn nabłyszczający  

 

szt. 
4 

  

Razem wartość brutto  



  

 

Załącznik nr 7 
OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY NA  

WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 
 
 
Dane Nabywcy: 

 
Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

 

Adres:  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

 
 11-400 Kętrzyn 

 

NIP : 742-000-73-89 

 
 
1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. - Dz. U. 

2021 poz. 685 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez  

 

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

                                                 (dane wystawcy faktury) 

 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia  

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają 

przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

 
3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak 

konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie 

papierowej. 

 

4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail::  

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

 
5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane 

będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie::  

 
wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

 

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

 

7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy 

drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 

akceptacji. 

 

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

      (Data i podpis Nabywcy)                                                                  (Data i podpis Wystawcy) 
 

mailto:wf.wmosg@strazgraniczna.pl

