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WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

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

oraz przesłanie skanu podpisanego formularza do dnia 20.04.2022 r. na adres e-mail: 

piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl  

2. Termin realizacji usługi po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej: 27 maja 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. 
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SEKCJA TECHNIKI SPECJALNEJ 
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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 13.04.2022 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.  

Realizacja w dniu 27 maja 2022 r. usługi 

szkoleniowej, przygotowującej kandydatów do 

egzaminu praktycznego na instruktorów techniki 

jazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. z 

2019 r., poz. 163) (jazda przedegzaminacyjna).  

 

Miejsce realizacji szkolenia: miasto Lublin.  

 

Liczba uczestników: 2 osoby.  

 

Czas trwania szkolenia: 2 godz./każda z osób.  

 

W ramach usługi organizator udostępni pojazdy 

oraz obiekt obejmujący: plac manewrowy, płytę 

poślizgową  nawadnianą z kurtynami wodnymi, 

płytę poślizgową nawadnianą na wzniesieniu, 

szarpak, nawadnianą sekcję zakrętów, tor 

manewrowy z funkcją toru gokartowego. 

 

osoba 2   

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY  
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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:  

Piotr Szczygieł, tel. 89 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@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 akceptuje warunki  

             zapytania ofertowego / 

 Potwierdzam otrzymanie dokumentu  

                             

 
 

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

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

 


