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WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ 

STRAŻY GRANICZNEJ 

11-400 Kętrzyn 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

tel. (089) 750 36 24  
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REGON: 510207605 
Warunki płatności 

Przelewem w terminie 14 dni 

od daty otrzymania towaru 

oraz faktury VAT 

Konto w banku 

NBP O/O Olsztyn 

97101013970065942230000000 

Zapytanie ofertowe 

 z dnia 19.10.2022 r. 

Upoważniamy 

Waszą firmę do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony  

uprawnionej (upoważnionej) 

Nasz numer identyfikacji podatkowej NIP: 742 -000-73-89, który prosimy umieścić na fakturze 

L. p. Wyszczególnienie i opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. 

brutto (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1.  

Przeprowadzenie w miesiącu listopad 2022 r. 

szkolenia zakończonego egzaminem i wydaniem 

legitymacji „Prowadzącego strzelanie” zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa: 

- Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 

amunicji, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie 

wzorcowego regulaminu strzelnic. 

 

W harmonogram szkolenia wchodzą zajęcia 

teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania 

pomocy medycznej, budowy i działania broni 

palnej, zasad bezpieczeństwa, metodyki 

prowadzenia szkolenia strzeleckiego oraz 

zagadnienia prawne.  

 

Szkolenie zakończone egzaminem praktycznym z 

wykorzystaniem własnej: 

- kadry instruktorskiej, 

- strzelnicy posiadającej dopuszczenie Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. 

 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują 

uprawnienia „Prowadzący strzelanie” 

potwierdzające nabycie kwalifikacji do 

prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni: 

pneumatycznej, palnej bocznego zapłonu, palnej 

centralnego zapłonu, maszynowej (pistolet), 

samoczynnej, gładkolufowej (w tym powtarzalnej 

pump-action), gładkolufowej, czarnoprochowej. 

 

Liczba uczestników: 13 osób.  

 

Czas trwania szkolenia: 2-3 dni szkoleniowe.  

 

Miejsce realizacji szkolenia: województwo 

osoba 13   



 

WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

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

oraz przesłanie skanu podpisanego formularza do dnia 25.10.2022 r. na adres e-mail: 

marek.machwic@strazgraniczna.pl  

2. Termin realizacji usługi po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej: 25.11.2022 r.  

3. Termin związania ofertą: 30 dni.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania 

przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty dostarczonej po terminie określonym w punkcie 1. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego i zmiany terminu na złożenie 

ofert. 

7. Ilość osób planowanych do objęcia usługą szkoleniową ujęta w kolumnie „ilość” może ulec zmianie w 

zależności od wartości całkowitej oferty. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania 

Wykonawca nie będzie dochodził związanych z tym ewentualnych roszczeń.  

8. Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego:  

Marek Machwic, tel. 89 750 30 20, e-mail: marek.machwic@strazgraniczna.pl. 

9. Dane kontaktowe osoby ze strony Oferenta: 

Imię i nazwisko: .……………………………………………………                          

tel. Kontaktowy: …….....................................………………………       

E-mail: ……........……………………...…….......................………..  

10. Zamawiający zapłaci za realizację usługi przelewem w terminie 14 dni od daty realizacji usługi oraz 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. 

11. Z warunkami oferty zapoznałem się i akceptuję: 

 

…….………………………………...……...………… 

                        (Podpis oferenta)  

12. O sposobie rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego oraz o wyborze Wykonawcy                           

usługi Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stosownej informacji w 

zakładce „Zamówienia publiczne” – „Ogłoszenia – zapytania ofertowe”. 

13. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziały Straży Granicznej pod adresem: 

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

14. Informacje dodatkowe – uzupełniające do Oferty ze strony Oferenta: 

 

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

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

 

 
 Zapoznałem się i akceptuję warunki  

             zapytania ofertowego / 

 Potwierdzam otrzymanie dokumentu  

                             

 
 

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

                Data, podpis i pieczęć Oferenta (Wykonawcy)                              Data, podpis i pieczęć Zamawiającego 

 

warmińsko-mazurskie, do 100 km od siedziby 

Zamawiającego. 

 

W ramach usługi organizator zapewni na czas 

trwania szkolenia obiekty szkoleniowe w postaci 

sali wykładowej oraz strzelnicy oraz wymienione 

jednostki broni zgodnie z wydaną na zakończenie 

legitymacją. 

 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY  


