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WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Termin realizacji: 16 i 22.10.2022 r.; 13 i 19.11.2022 r. oraz 20 i 26.11.2022 r. 

2. Termin związania ofertą: 30 dni.  

3. Kryterium wyboru ofert – 100% cena brutto 

4. W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia ofertę należy przesłanie do dnia 28.09.2022 r. na adres 

mailowy: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl 

5. Wymagania dotyczące usługi: 

1) Oferent ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz niezbędne doświadczenie i potencjał 

osobowy zdolny do wykonania zamówienia; 

2) Oferent ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przewozem osób, ważne w dniu składania ofert i 
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WARMIŃSKO – MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

11 – 400 KĘTRZYN 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

tel. (089) 750 35 35 
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REGON: 510207605 

Warunki płatności: 

Przelew w terminie 21 dni 

od daty otrzymania faktury VAT 

Konto w banku 

NBP O/0 Olsztyn 

97101013970065942230000000 

Zapytanie ofertowe 

 z dnia 21.09.2022 r. 

Upoważniamy 

Państwa firmę do wystawiania faktury VAT bez składania podpisu osoby 

 uprawnionej (upoważnionej) ze strony Zamawiającego. 

 

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.  

Usługa transportowa – przewóz osób na trasie 

Kętrzyn-Warszawa (lotnisko F. Chopina) –

Kętrzyn 
 

Obejmująca: 

- zapewnienie przewozu osób wraz z bagażami 

busem/autobusem na rzecz nie więcej niż 10 osób; 

- zapewnienie wykwalifikowanego kierowcy. 
 

Ilość osób objętych usługą: nie więcej niż 10 

osób 
 

Termin realizacji usługi*:  

1) 16 i 22.10.2022 r. ** 

2) 13 i 19.11.2022 r. ** 

3) 20 i 26.11.2022 r. ** 

*Zamawiający zastrzega możliwość zmiany 

terminu wykonania usługi o czym poinformuje 

Wykonawcę nie później niż 3 dni przed 

planowaną zmianą. 

**Godziny realizacji zamówienia zostaną podane 

w późniejszym terminie. 
 

Orientacyjna ilość kilometrów w ramach każdej 

usługi (Kętrzyn-Warszawa-Kętrzyn): 1050 km 
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RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY   
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przez cały okres realizacji zamówienia; 

3) Oferent ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przewozem osób, ważne w dniu składania ofert i przez cały okres realizacji 

zamówienia; 

4) Oferent ubiegający się o realizację zamówienia musi dysponować minimum 2 pojazdami,  

w odpowiednim stanie technicznym, do przewozu grupowego osób, wraz z dokumentami wymaganymi 

prawem oraz niniejszym zapytaniem ofertowym; 

5) Pojazd wykorzystywany przez Wykonawcę do realizację usługi musi posiadać: 

a) przestrzeń pasażerską do komfortowego przewozu 10 osób; 

b) przestrzeń bagażową do przewozu średniej wielkości bagażu każdego z pasażerów; 

c) być wyposażony w sprawnie działającą klimatyzację i system wentylacji; 

6) Oferent ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać wykwalifikowany potencjał kadrowy, 

uprawniony do przewozu grupowego osób; 

7) w sytuacji zaistnienia awarii pojazdu, Oferent zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia pojazdu 

zastępczego, w równoważnym standardzie, celem terminowego zrealizowania zamówienia. 

6. Warunki udziału: 

1) terminowe złożenie formularza ofertowego (wypełniony formularz musi być podpisany przez uprawnioną 

osobę); 

2) załączenie do oferty:  

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

b) kopii ubezpieczenia OC; 

c) kopii ubezpieczenia NW. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi, o czym poinformuje Wykonawcę 

nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą. 

9. Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego: 

− sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sprawy finansowe: Marzena KULESZA 89 750 35 35,   

adres email: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl 

− osoba do kontaktów ze strony Oferenta - ………………………………………….................…..………………… 

tel. kontaktowy …………………..………..........… e-mail ……......………………………………………..…….. 

10. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (Oferenta), 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia. 

11. Zamawiający zapłaci za usługę przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

12.  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. 

13.  Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  wyklucza się Wykonawców znajdujących się 

na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej 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 

2022r.,poz.835).Oferty osób i podmiotów znajdujące się na ww. liście zostaną odrzucone. 

14.  Składając podpis poniżej Wykonawca potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków zapytania, oraz  że 

zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

15.  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 

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

