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ul. gen. bryg. Władysława Sikorskiego 78 

11 – 400 Kętrzyn 

tel. (89) 750 36 89 

 fax. (89) 750 37 00, 
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Egz. pojedynczy 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

NA WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ, POLEGAJĄCEJ NA 

SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO SYSTEMU OGRZEWANIA  

Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOTŁÓW  

I DOSTOSOWANIE ICH MOCY DO POTRZEB UŻYTKOWYCH  ORAZ OCENY 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ 

CHŁODNICZYCH O MOCY CHŁODNICZEJ NOMINALNEJ WIĘKSZEJ NIŻ 12 

KW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WARMIŃSKO-MAZURSKIM ODDZIALE STRAŻY 

GRANICZNEJ 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości 

szacunkowej poniżej 130.000 złotych zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie 

usługi w zakresie dokonania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów  

i dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych oraz oceny efektywności energetycznej 

zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW 

znajdujących się w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. 

Zgodnie z art. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień 

klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 

130 000 złotych, przez zamawiających publicznych; 

 

I. Wypełniony formularz ofertowy należy: 

Przesłać pocztą elektroniczną: (sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl), dostarczyć 

pocztą lub osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

(Biuro Podawcze) w Kętrzynie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 do dnia  

14 października 2022 r. z dopiskiem: 

 

„PRZEGLĄD SYSTEMU OGRZEWANIA– OFERTA – SBiON WTiZ”. 
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II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 29 listopada 2022r. 

 

III. Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest pracownik Sekcji Budownictwa 

i Obsługi Nieruchomości Pani Beata Ćwiklińska – tel. 89 750 36 89, 

oraz chor. SG Anna Jasiulewicz  – tel. 89 750 39 64. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie w okresie trwania umowy usługi w zakresie 

sprawdzenia stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności 

energetycznej kotłów i dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych oraz oceny 

efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych  

o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. 

 

V. Informacje dotyczące wyboru oferty. 

1. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto. 

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z wybranym 

Wykonawcą. 

3. W-MOSG zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania 

przyczyny, a także jej modyfikacji lub zmniejszenia zakresu zamówienia.  

4. Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia oferty, która nie zawiera dokumentów,  

o których mowa w pkt. VIII. 

 

VI. Dodatkowe informacje. 

1. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej kotłów, 

urządzeń chłodniczych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

2. Dokumentacja techniczna kotłów, urządzeń chłodniczych znajduje się do wglądu  

w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie ul. gen. 

Władysława Sikorskiego 78, budynek nr 3, pokój nr 25. 

 

VII. Sposób obliczenia ceny. 

Należy podać łączną cenę brutto zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

Podana cena jest ceną ryczałtową, obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem zamówienia, w tym dojazd do obiektów podlegających kontroli.  

Za najkorzystniejszą z ofert Zamawiający uzna ofertę o najniższej cenie brutto. 

Zleceniodawca nie dokonuje wpłat zaliczkowych. 

 

VIII.  Wymagane dokumenty załączone do oferty: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Aktualny odpis właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 
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3. Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej lub 

świadectwo potwierdzające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających  

i zużywających ciepło  oraz innych urządzeń energetycznych.  

4. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

(w przypadku posiadania uprawnień budowlanych wymienionych w pkt. 3). 

5. Oświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru charakterystyki energetycznej 

budynków do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu 

klimatyzacji. 

6. Uzupełniony i podpisany wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego 

zaproszenia. 
 

 Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na 2 stronach; 

 Załącznik nr 2 – Projekt umowy na 4 stronach; 

Załącznik nr 3 – Załącznik do umowy (opis przedmiotu zamówienia) na 4 stronach; 

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO na 1 stronie. 

 

          

 

Kierownik 

Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości 

Wydziału Techniki i Zaopatrzenia  

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, dnia …………. 

 

 

 
Wykonano w pojedynczym egzemplarzu (wysłano faksem wg rozdzielnika) – po nadaniu a/a 

Wykonała: Beata Ćwiklińska tel. 89 750 36 89 

Dnia 27.09.2022 r.  
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

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

(wykonawca)  
 

 

Warmińsko- Mazurski  

Oddział Straży Granicznej  

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 

11 – 400 Kętrzyn  
 

 

OFERTA 

Oferuję realizację przeprowadzenia usługi w zakresie kontroli okresowej, 

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem 

efektywności energetycznej kotłów i dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych oraz 

oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy 

chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW znajdujących się w Warmińsko-Mazurskim 

Oddziale Straży Granicznej za niżej wymienioną cenę. 

Łączna cena ofertowa brutto wynosi: ………………………………… zł.  

(słownie:………………………………………….………………… złotych …../100), w tym: 

1) w PSG w m. Gołdap ………….…………………………………………. zł brutto, 

(słownie:……………………………………………………….…… złotych …/100), 

2) w PSG w m. Banie Mazurskie ………………………………………..….zł brutto, 

(słownie:……………………………………………………….……złotych …/100), 

3) w PSG w m. Dubeninki …………………………………………………..zł brutto,  

(słownie:………………………………………………………….…złotych …/100), 

4) w PSG w m. Lelkowo ……………………………………………………zł brutto,  

(słownie:………………………………………………………….…złotych …/100), 

5) w PSG w m. Braniewo …………………………………………..……….zł brutto,  

(słownie:……………………………………………………………złotych …/100). 

6) w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie  

  za kwotę ……………. zł brutto, (słownie: ………………………. złotych  ……/100). 
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Oświadczam, że: 

1. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. 

2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  

     w tym dojazd do lokalizacji wykonania przeglądu kotłów podlegających kontroli. 

3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do dnia 29 listopada 2022r. 

4. Posiadam niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia. 

5. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędną  

     wiedzę, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia. 

6. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy   

     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

7. Uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty. 

8. Zapoznałem się z informacją RODO. 

9. Zapoznałem się ze wzorem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do ich 

treści zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte. 

10. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

     i terminie wskazanym przez Zleceniodawcę. 

Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty: 

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

2. Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej lub świadectwo 

potwierdzające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło   

oraz innych urządzeń energetycznych.  

3. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

wymienionych w pkt. 2. 

4. Oświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru charakterystyki energetycznej budynków  

do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. 

5. Uzupełniony i podpisany wzór umowy wraz załącznikiem do umowy. 

 

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

(data, podpis) 
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                Załącznik nr 4 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 

2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (W-MOSG)  

z siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy ul. Gen. W. Sikorskiego 78, e-mail wmosg@strazgraniczna.pl, tel.: 

(89) 750 30 02. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji W-MOSG, z którym można 

się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: woin@strazgraniczna.pl) lub pisemnie 

na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapytania ofertowego dotyczącego  zakupu 

towarów/usług/dostaw w interesie publicznym na rzecz W-MOSG, a następnie w celu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zakupu, o którym mowa w pkt. 3, a następnie 

przechowywane przez okres 5-ciu lat po jego realizacji. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać  

z przepisów prawa. 

6. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym 

imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, jak również inni administratorzy danych osobowych, 

przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych1; 

c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych, wskazanym w pkt. 2. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy na zakup towarów/usług/dostaw. 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

11. W-MOSG nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

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

                                                 
1  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji procedury udzielenia zamówienia. 
2  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:wmosg@strazgraniczna.pl


WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ                                                 

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego                                                                                                            

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78,   11 – 400  Kętrzyn                                                                  

tel. (89) 750 36 89      fax. (89) 750 37 00     e-mail:  sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

 
                   (data, podpis) 


