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

Cena 

jedn. 

brutto (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1.  

TORBA KONFERENCYJNA ZEUS NON 

WOVEN symb. 11941211 
Rozmiar produktu: 36 x 40 cm 

materiał: plastik PP włóknina, 80 g/m2 

kolor: niebieski 

długość rączki 29 cm 

Nadruk monochromatyczny.  

Na produkcie należy umieścić logo Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz logo Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

Oznakowanie produktu powinno być trwałe i 

wyraźne. Logotypy zostaną dostarczone 

wybranemu Wykonawcy w pliku graficznym.  

Projekt oznakowania produktu – do późniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

szt. 120   

2.  

ŚREDNIA PREZENTOWA TORBA symb. 

MO6173-04 
Rozmiar produktu:25 x 11 x 32 cm 

waga: 0,039 kg 

materiał: papier, 90 g/m2 

kolor: niebieski 

Nadruk monochromatyczny.  

Na produkcie należy umieścić logo Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz logo Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

Oznakowanie produktu powinno być trwałe i 

wyraźne. Logotypy zostaną dostarczone 

wybranemu Wykonawcy w pliku graficznym.  

Projekt oznakowania produktu – do późniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

szt. 120   

 

Z
A

M
A

W
IA

J
Ą

C
Y

  

WARMIŃSKO – MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

11 – 400 KĘTRZYN 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

tel. (89) 750 36 24 
 

SEKCJA TECHNIKI SPECJALNEJ 
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 Warunki płatności: 

 przelew w terminie 14 dni  

dni od daty otrzymania towaru 

 i otrzymania faktury VAT 

 

  
Konto w banku 

 

NBP O/O Olsztyn 
 

97101013970065942230000000 

 

 

 

 

ZAPYTANIE 

OFERTOWE  

Z DNIA 15.04.2022 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. 



 

Projekt PL/2020/PR/0074 „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE  

w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 

  

 

 

3.  

SMYCZ REKLAMOWA symb. V4779-04 
Rozmiar produktu:2 x 50 cm 

waga:11 g 

materiał: poliester 

kolor: granatowy 

Na produkcie należy umieścić logo Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz logo Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

Oznakowanie produktu powinno być trwałe i 

wyraźne. Logotypy zostaną dostarczone 

wybranemu Wykonawcy w pliku graficznym.  

Projekt oznakowania produktu – do późniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

szt. 120   

4.  

KUBEK IZOTERMICZNY SECURE 400 

ML, CZARNY symb. R08424.02 
Rozmiar produktu: 68 x 230 x 68 

waga: 0,33 g 

materiał: stal nierdzewna 18/8 

kolor: czarny 

podstawa: stalowa  

technologia: unbolt&press 

opakowanie jednostkowe: pudełko-karton biały 

nadruk monochromatyczny.  

Na produkcie należy umieścić logo Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz logo Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

Oznakowanie produktu powinno być trwałe i 

wyraźne. Logotypy zostaną dostarczone 

wybranemu Wykonawcy w pliku graficznym.  

Projekt oznakowania produktu – do późniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

szt. 100   

5.  

TECZKA KONFERENCYJNA ORISTANO 

symb. R91740.04 
Teczka konferencyjna A4 z zaczepem na długopis, 

notatnik A5, kieszonki na wizytówki i dokumenty  

materiał wykonania: poliester 600 D 

rozmiar produktu:230 x 320 x 10 

kolor: czarny, niebieski 

Na produkcie należy umieścić logo Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz logo Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

Oznakowanie produktu powinno być trwałe i 

wyraźne. Logotypy zostaną dostarczone 

wybranemu Wykonawcy w pliku graficznym.  

Projekt oznakowania produktu – do późniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

szt. 120   

6.  

ETUI NA KARTĘ KREDYTOWĄ, 

OCHRONA RFID symb. V9878-11 
Rozmiar produktu: 6 x 9 x 0,4 cm 

waga:14 g 

szt. 120   
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WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

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

ofertowego oraz przesłanie skanu podpisanego dokumentu do dnia  22.04.2022 r. na adres e-mailowy: 

piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl. 

2) Termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej – do 06.05.2022 r.  

3) Termin związania ofertą – 30 dni.  

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

5) Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego:  

materiał: PS, aluminium 

kolor: niebieski 

Na produkcie należy umieścić logo Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz logo Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

Oznakowanie produktu powinno być trwałe i 

wyraźne. Logotypy zostaną dostarczone 

wybranemu Wykonawcy w pliku graficznym.  

Projekt oznakowania produktu – do późniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

7.  

DŁUGOPIS ANDANTE, symb. R73400.04 
Długopis błyszczący aluminiowy z niebieskim 

wkładem, gumką, metalową skuwką, przyciskiem i 

końcówką 

rozmiar produktu: 137 x 10 x 10 

materiał: aluminium 

kolor: niebieski, czarny 

Na produkcie należy umieścić logo Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz logo Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

Oznakowanie produktu powinno być trwałe i 

wyraźne.  

Logotypy zostaną dostarczone wybranemu 

Wykonawcy w pliku graficznym.  

Projekt oznakowania produktu – do późniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

szt. 120   

8.  

TORBA NA PREZENTY MAŁA LETTE 

symb. 17571-01  
Torba z rączkami ze sznurka wraz z bilecikiem oraz  

z eleganckimi czarnymi bokami  

rozmiar produktu: 185 x 245 x 75 mm 

waga: 0,036 g 

materiał: papier  

gramatura papieru: 157 gsm 

kolor: biały 

Na produkcie należy umieścić logo Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz logo Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.  

Oznakowanie produktu powinno być trwałe i 

wyraźne. Logotypy zostaną dostarczone 

wybranemu Wykonawcy w pliku graficznym.  

Projekt oznakowania produktu – do późniejszego 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

szt. 60   

                                                                         RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO  
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Piotr SZCZYGIEŁ, tel. (89) 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl. 

6) Osoba do kontaktów ze strony Oferenta: 

Imię i nazwisko: …………………………. 

tel. kontaktowy…………………………… 

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. 

8) Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 

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

firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego. Na przesyłce niezbędne jest 

umieszczenie adresu zamawiającego, tak jak został zapisany w niniejszym zapytaniu, z dopiskiem: 

SEKCJA TECHNIKI SPECJALNEJ.  

9) Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, bez elementów (znamion) 

wskazujących na jego wcześniejsze użytkowanie. 

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

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

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

odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru na 

pełnowartościowy. 

12) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na poszczególne pozycje (od 1 do 8).  

13) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówień częściowych na poszczególne pozycje (od 1 

do 8), zgodnie z oceną oferty Wykonawcy, dokonaną stosownie do kryterium oceny ofert, 

określonego w pkt 4. W pierwszej kolejności Zamawiający będzie jednak rozpatrywał oferty pełne, 

obejmujące wszystkie pozycje zestawienia (1-8). 

14) Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie „ ilość” może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej 

oferty. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku zmiany ilości przedmiotów 

zamawianych na podstawie rozpoznania rynku. 

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia oraz do unieważnienia 

postępowania na każdym jego etapie.  

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

przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  

w terminie 5 dni roboczych 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) 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 

 
 

 


