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            STRAŻY GRANICZNEJ

   im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego                                                                                                                                                                                                                

KOMENDANT

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału

Straży Granicznej

gen. bryg. SG Robert INGLOT

                                   /podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/
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1.1.1. Przebudowa bud. nr 19 na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 2 ustawy

18 699 186,99 zł II kwartał 

1.2.1.

Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów 

mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka        

i kurczaka do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

623 000,00 zł I kwartał 

1.2.2.

Dostawa artykułów ogólnospożywczych, przetworów 

owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej 

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

623 000,00 zł I kwartał 

1.2.3.
Dostawa wyrobów garmażeryjnych do Warmińsko- 

Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

450 000,00 zł I kwartał 

1.2.4.
Dostawa mleka, przetworów mlecznych i tłuszczy do 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

620 000,00 zł II kwartał 

1.2.5.
Dostawa ryb, przetworów rybnych,  warzyw mrożonych 

do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

620 000,00 zł II kwartał 
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Pozycja Planu Przedmiot zamówienia 

2. DOSTAWY

1.ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE 

Orientacyjna wartość 

zamówienia

Kraj: Polska

Przewidywany tryb albo 

procedura udzielenia 

zamówienia

Kod pocztowy: 11-400

Zamawiający:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Krajowy numer identyfikacyjny: 7420007389

Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Miejscowość: Kętrzyn

Informacja na 

temat aktualizacji

Przewidywany termin wszczęcia 

postępowania

Informacje 

dodatkowe

Adres strony internetowej: www.wm.strazgraniczna.pl

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl Numer telefonu kontaktowego +48 897503188

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny / jednostka sektora finansów publicznych / organ władzy publicznej / organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1. ROBOTY BUDOWLANE



1.2.6.

Dostawa konserw rybnych, konserw mięsnych 

drobiowych i pasztetów w puszkach oraz konserw 

mięsnych wieprzowych do Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

460 000,00 zł II kwartał 

1.2.7.
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

450 000,00 zł II kwartał 

1.2.8.
Dostawa owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej 

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

500 000,00 zł III kwartał 

1.3.1.
Przebudowa wraz z rozbudową budynku nr 25 w m. 

Kętrzyn

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 2 ustawy

311 657,72 zł I kwartał 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej

1.3.2.

Usługa żywienia cudzoziemców przebywających w 

Warmńsko-Mazurskim Oddziale Staży Granicznej w 

Kętrzynie

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy w zwiazku z 

art.. 359 pkt 2

1 141 765,20 zł I kwartał 

charakter 

zamówienia: 

społeczne

1.3.3.
Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w 

zarządzie W-MOSG

 zamówienie udzielane w trybie 

podstawowym na podstawie: art. 

275 pkt 1 ustawy

400 000,00 zł II kwartał 

2.2.1.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca 

sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby 

obiektów będących w zarządzie W-MOSG

zamówienie udzielane w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

podstawie: art. 132 ustawy

4 500 000,00 zł I kwartał 

2.2.2. Dostawa oleju opałowego grzewczego

zamówienie udzielane w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

podstawie: art. 132 ustawy

900 000,00 zł III kwartał 

2.2.3.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących      

w zarządzie W-MOSG

zamówienie udzielane w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

podstawie: art. 132 ustawy

5 300 000,00 zł IV kwartał 

3.2.1.
Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektów 

bedących w zarządzie W-MOSG

zamówienie udzielane w trybie  

zamówienia z wolnej ręki na 

podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 1 

ustawy w zw. z art. 435 ust.  2 

ustawy 

3 000 000,00 zł I kwartał 

Wykonał: por. SG Sylwia Markowska

Data: 04.01.2023

 ppłk. SG Edyta MAKAR wz. ppłk SG Wojciech NIEWULIS

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

        (Główny Księgowy)
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2. ZAMÓWIENIA O WARTOSCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE

3. USŁUGI

3. USŁUGI

(Zastępca Komendanta W-MOSG właściwy w sprawach logistycznych) 
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