
 

PL/2019/PR/0070 "Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa 

granic UE", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. 

 

 

WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1) W przypadku zainteresowania Naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza ofertowego 

oraz przesłanie skanu podpisanego dokumentu do dnia 02.06.2022 r. na adres e-mailowy: 

piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl. 

2) Termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej: 25 lipca 2022 r.  

3) Termin związania ofertą – 60 dni.  

4) Kryterium oceny ofert – 100% cena ofertowa (brutto). 

5) Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego:  

Piotr Szczygieł, tel. (89) 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl. 

6) Dane kontaktowe osoby ze strony Oferenta: 

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

Tel.: ............................................................ 

e-mail: ............................................................ 

7) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar objęty zamówieniem w opakowaniach zapewniających 

właściwy stan techniczny zamówionego towaru w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-

15.00 do siedziby Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Adres do wysyłki: 

Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  

11-400 Kętrzyn 

Sekcja techniki Specjalnej  

8) Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 

9) W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej 

firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego. 

10) Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, bez elementów (znamion) wskazujących na 
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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 21 dni od 

daty otrzymania towaru oraz 

faktury VAT 

Konto w banku 

NBP O/0 Olsztyn 

97101013970065942230000000 

Zapytanie ofertowe 

 z dnia 25.05.2022 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. Zestaw do cyfrowej makrofotografii dokumentów  

w wysokiej rozdzielczości, składający się  

z następujących komponentów: 

1. Aparat fotograficzny Nikon Z9 

2. Obiektyw fotograficzny NIKKOR Z MC 50mm 

f/2.8 

3. Adapter FTZ II do montażu obiektywów ze 

złączem Nikon F 

Gwarancja – 24 miesiące.  

 

Szczegóły zamówienia – w projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

  

kpl. 1 

  

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY   
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jego wcześniejsze użytkowanie. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi całkowitą 

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

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar nie 

odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru na pełnowartościowy. 

13) Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania towaru  

i faktury VAT. 

Dane do faktury: 

Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej  

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

NIP: 742-000-73-89 

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny 

(również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert) oraz odrzucenia ofert niekompletnych. 

15) Składając podpis poniżej Wykonawca potwierdza zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych, zapoznanie się i akceptację warunków zapytania, w tym warunków objętych projektem umowy, 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jak również zobowiązuje się - w przypadku wybrania 

jego oferty - do zawarcia umowy zgodnie z w/w projektem.  

16) O sposobie rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego oraz o wyborze Wykonawcy na dostawę 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  

stosownej informacji w zakładce „Zamówienia publiczne” – „Ogłoszenia – zapytania ofertowe”. 

17) Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziały Straży Granicznej pod adresem:  

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

18) Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  wyklucza się Wykonawców znajdujących 

się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami wprowadzonymi 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. 

19) 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 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór umowy   
 

UMOWA NR ……….... 
Egz. Nr …….  

 
zawarta w dniu ..………….… w Kętrzynie pomiędzy: 
 
Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej,  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, NIP 742-000-73-89, REGON 510207605, zwanym 
dalej Zamawiającym,  reprezentowanym  przez: 
....…………………...……………… - Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, 
przy kontrasygnacie:   
…………………………………....... - Głównego Księgowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, 
w uzgodnieniu z:   
………………………….....…….… - Komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, 
 
a 
……………..……….........................................................................................................................................  
zwanym  dalej Wykonawcą,  
reprezentowanym przez: 
……………..………......................................................................................................................................... 
 
W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również: Stroną lub Stronami. 
 
§ 1 Przedmiot umowy 
1. Umowa zostaje zawarta w celu implementacji projektu PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG  

na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiotem umowy jest: 
dostawa zestawu do cyfrowej makrofotografii w wysokiej rozdzielczości, składającego  się z 
następujących komponentów:  
1) aparat fotograficzny Nikon Z9 
2) obiektyw fotograficzny NIKKOR Z MC 500mm f/2.8 
3) adapter FTZ II do montażu obiektywów ze złączem Nikon F. 

 
§ 2 Sposób i termin realizacji umowy 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i ekonomicznym, niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy.  
2. Strony ustalają, iż Wykonawca dokona dostawy do siedziby Zamawiającego urządzeń, określonych w 

§ 1 ust. 2 umowy w terminie do dnia 25 lipca 2022 r.  
3. Zamawiający dokona protokolarnego przyjęcia dostawy urządzeń, określonych w § 1 ust. 2 a w 

czynnościach odbiorczych uczestniczyć będzie komisja, złożona z przedstawicieli obu stron umowy. 
4. Wzór protokołu przyjęcia dostawy stanowi załącznik nr 1 do umowy.  
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. 
6. Zamawiający wymaga, aby w dniu protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy dostarczona została 

również dokumentacja techniczna i eksploatacyjna dostarczonych urządzeń.  
7. W sytuacji ujawnienia w trakcie konfiguracji / testowego uruchomienia urządzeń objętych dostawą, 

wad lub błędów w ich funkcjonowaniu Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu przyjęcia 
dostawy do czasu usunięcia ujawnionych błędów.  
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§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie brutto ..................… zł  
(słownie złotych: ....................................................................................................................................). 

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowić 
będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół przyjęcia dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 
4 umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w przedłożonej fakturze.  

4. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a-108d ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
 
§ 4 Gwarancja, rękojmia za wady 
1. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być nowe i wolne od wad. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie komponenty wchodzące w skład 

zestawu do cyfrowej makrofotografii dokumentów w wysokiej rozdzielczości, dostarczone w ramach 
realizacji umowy na okres 24 miesięcy, zgodnie z treścią złożonej oferty, liczony od dnia 
następującego po dniu podpisania przez Strony Protokołu przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń, zgodnie 
z § 2 ust. 4 umowy.  

3. Gwarancja obejmuje: 
1) zobowiązanie do usunięcia przez Wykonawcę wszelkich nieprawidłowości w działaniu 

komponentów zestawu dostarczonemu Zamawiającemu w ramach realizacji umowy;  
2) zobowiązanie do usunięcia przez Wykonawcę wszelkich błędów w funkcjonowaniu 

komponentów zestawu, polegających na niezgodności funkcjonalnej z dokumentacją użytkową / 
eksploatacyjną,  

3) zobowiązanie do usunięcia przez Wykonawcę wykrytych awarii urządzeń, w tym poprzez 
wymianę uszkodzonych elementów lub całego urządzenia na nowe.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne urządzeń, dostarczonych 
Zamawiającemu w ramach realizacji umowy, na okres równy okresowi gwarancji, stosownie do ust. 
2. Wykonawca udziela również Zamawiającemu bezterminowej rękojmi za wady prawne urządzeń.  

5. Z tytułu rękojmi za wady Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne urządzeń, dostarczonych 
Zamawiającemu w ramach realizacji umowy.  

6. Za wadę fizyczną w rozumieniu umowy uważa się wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie 
spełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych urządzeń, 
dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji umowy.  

7. Za wadę prawną w rozumieniu umowy uważa się w szczególności okoliczność polegającą na tym, iż 
komponenty wchodzące w skład zestawu, dostarczone w ramach realizacji umowy Zamawiającemu, 
stanowią własność osoby trzeciej albo są obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli 
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu przedmiotem umowy wynika z decyzji lub orzeczenia 
właściwego organu. 

8. Wykonawca gwarantuje, że zabezpieczy Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami osób 
trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, 
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe  
i przemysłowe z związku z użytkowaniem przez Zamawiającego urządzeń, dostarczonych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji umowy. Ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego 
wynikające z wyżej wymienionych praw będą dochodzone wyłącznie bezpośrednio od Wykonawcy.  

9. W ramach udzielonej gwarancji oraz rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się  
do doprowadzenia dostarczonego w ramach realizacji umowy towaru do zgodności z umową, w tym 
poprzez dokonywanie napraw, usuwanie awarii, błędów i wad urządzeń objętych dostawą, które 
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wystąpiły podczas ich eksploatacji przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub okresie objętym 
rękojmią, jak również poprzez wymianę dostarczonego towaru na nowy.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres wskazany 
w § 7 ust. 3 pkt 2 o wystąpieniu awarii, błędu lub wady w funkcjonowaniu urządzeń w dniu ich 
wystąpienia (notyfikacja awarii/błędu/wady).  

11. Notyfikacja awarii/błędu/wady musi zawierać co najmniej następujące informacje: 
1) numer kolejny zgłoszenia, 
2) numer umowy, 
3) adres i dane uprawnionego użytkownika zgłaszającego usterkę, 
4) dane Wykonawcy, 
5) nazwa uszkodzonego urządzenia, nr fabryczny, rodzaj i opis usterki. 

12. Notyfikacja awarii/błędu/wady przez Zamawiającego będzie uważana za skuteczną, niezależnie  
od faktu potwierdzenia jej otrzymania przez Wykonawcę.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o przewidywanym terminie 
naprawy, usunięcia awarii/błędu/wady, objętych notyfikacją.  

14. Termin dokonania naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 14 dni 
roboczych, liczonych od dnia następującego po dniu notyfikacji awarii/błędu/wady do dnia 
dostarczenia naprawionego urządzenia do siedziby Zamawiającego. 

15. Każdorazowo po wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport 
obejmujący zakres wykonanych napraw. 

16. Raport musi zawierać co najmniej następujące informacje: 
1) data zgłoszenia awarii/błędu/wady, 
2) data odbioru przez Wykonawcę urządzenia z miejsca użytkowania, 
3) rodzaj i opis awarii/błędu/wady, 
4) opis wykonanych czynności serwisowych, w tym wymienionych elementów, 
5) opis procedur weryfikacyjnych i ich wyniki, 
6) data przekazania naprawionego urządzenia do miejsca użytkowania przez Zamawiającego, 
7) podpis przedstawiciela Wykonawcy. 

17. Czas usuwania przez Wykonawcę awarii/błędu/wady w funkcjonowaniu komponentów zestawu, 
dostarczonych Zamawiającemu w ramach umowy przedłuża okres gwarancji oraz okres rękojmi za 
wady, wskazany w ust. 2 i 4.  

18. Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów związanych z usuwaniem przez Wykonawcę awarii / 
błędu/ wady w funkcjonowaniu zestawu, dostarczonemu Zamawiającemu w ramach umowy, które 
wystąpiły w okresie objętym gwarancją/rękojmią.  

19. Bieg terminów gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia następującego po dniu podpisania 
przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy, w rozumieniu § 2 ust. 4 umowy. 

20. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji  
lub rękojmi w terminie wskazanym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy innym podmiotom. W takim przypadku Zamawiający nie traci praw 
wynikających z gwarancji i rękojmi za wady.  

 
§ 5 Kary umowne, prawo odstąpienia od umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych  

w poniższych przypadkach: 
1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonego w § 2 ust. 2 terminu realizacji przedmiotu 

umowy - karę w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy;  

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w myśl § 4 ust. 14 terminu dokonania naprawy 
gwarancyjnej urządzeń, z zastrzeżeniem § 4 ust. 17 – karę w wysokości 0,1 % wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
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2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, gdy zwłoka Wykonawcy w stosunku do określonego  
w § 2 ust. 2 terminu realizacji przedmiotu umowy przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający będzie 
uprawniony do pisemnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W sytuacji odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej  
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Zamawiający wystawi Wykonawcy 
notę, zawierającą szczegółowe naliczenie należności z tytułu kar umownych. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia,  
w rozumieniu art. 498 i art. 499 Kodeksu cywilnego należności z tytułu naliczonych kar umownych,  
o których mowa w ust. 1-3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało 
złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli, 
skutkującą jego nieważnością. 

6. W sytuacji, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach 
ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 6 Zmiana umowy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) zmiana adresu Siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 
3) zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, 
4) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. Zmiany określone w ust. 1 pkt. 1-3 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy,  a strony informują 
się o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej. 

3. Zmiany określone w ust. 1 pkt. 4 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 
formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzenia aktem prawa 
powszechnie obowiązującego zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na dostawy, stanowiące 
przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wniosku z 
uzasadnieniem w terminie 7 dni od wejścia w życie aktu prawnego, wprowadzającego zmianę stawki. 
Na podstawie zatwierdzonego złożonego wniosku Zamawiający dokona ponownego ustalenia 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod  rygorem 
nieważności. 

 
§ 7 Postanowienia końcowe. 
1. Strony zgodnie postanawiają, iż w sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku sporu powstałego na tle realizacji umowy podejmą 

działania zmierzające do jego polubownego załatwienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, 
sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

3. Do kontaktów w sprawie realizacji postanowień umowy, w tym w sprawie notyfikacji błędów  
w rozumieniu § 4 ust. 10 umowy, Strony upoważniają następujące osoby: 
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1) po stronie Zamawiającego: imię i nazwisko ..............................., tel.: …................, e-mail: ….........  
2) po stronie Wykonawcy: imię i nazwisko................................., tel.: ...............…, e-mail: …............. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden – Wykonawca.  

 
 
 

………………………………………… 
Wykonawca 

………………………………………… 
Zamawiający 

 
 

W uzgodnieniu: 
 
 
 

………………………………………… 
 

 
Rozdzielnik: 
Egz. Nr 1 – Wydział Techniki i Zaopatrzenia W-M OSG  
Egz. Nr 2 – Pion Głównego Księgowego W-M OSG 
Egz. Nr 3 – Wykonawca  
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Załącznik nr 1 do umowy  nr …..… 
PROTOKÓŁ 

z czynności odbiorczych dostawy  
  
 

Miejsce czynności odbiorczych 
dostawy:     

 

Data rozpoczęcia czynności 
odbiorczych:  

 

Wykonawca: 
  

 

Osoba upoważniona  
ze strony Wykonawcy: 

 

Zamawiający: Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78  
11 – 400 Kętrzyn 
NIP:  7420007389 
REGON:  510207605 
 

Osoby upoważnione  
ze strony Zamawiającego: 

Komisja w składzie:  
1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 
3. .................................................................................... 
4. .................................................................................... 

 

 
Przedmiotem dostawy w ramach Umowy nr …........................…. z dnia………......….2022 r. jest:  

Lp.  Nazwa przedmiotu dostawy  
Jednostka 

miary  
Ilość  

Nr 
seryjny 
(nr VIN)  

Wartość  

Dokumentacja 
techniczna/ 

instrukcja  
obsługi/ 

świadectwo  
jakości  

Uwagi  

1.  Zestaw do cyfrowej 
makrofotografii w wysokiej 
rozdzielczości, składającego  się z 
następujących komponentów:  
1) aparat fotograficzny Nikon Z9 
2) obiektyw fotograficzny NIKKOR 
Z MC 500mm f/2.8 
3) adapter FTZ II do montażu 
obiektywów ze złączem Nikon F. 
 

kpl  1          
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Potwierdzenie kompletności dostawy:  
▪ Tak*  

▪ Nie*  
Zastrzeżenia: 

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

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w 
ofercie:  

▪ Zgodne*  
▪ Niezgodne* 
Zastrzeżenia: 

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

Świadczenie dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):  

▪ Wykonane zgodnie z umową*    
▪ Niewykonane zgodnie z umową*  
Zastrzeżenia: 

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

Końcowy wynik odbioru:  
▪ Pozytywny*  

▪ Negatywny*   
Data zakończenia czynności odbiorczych dostawy: ……………………………….  
 
Data i podpisy:  
1 ……………………....................…………  
2 ……………………....................…………  
3 ……………………....................………… 

 4 ……………………....................…………         …………….……...................................……..…….  
(Członkowie komisji Zamawiającego)          (Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
  
*niewłaściwe skreślić  


