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Kętrzyn, dnia …………… r. 

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ                                        

  STRAŻY GRANICZNEJ 

    im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego 

 

 
Egz. pojedynczy 

  

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ DWÓCH KOTŁÓW WARZELNYCH 

GAZOWYCH WRAZ Z DWOMA UZDATNIACZAMI WODY DO 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY 

GRANICZNEJ 

 
 o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł 

 

 

 

             

 

        ………………………………………. 
 
 

 

 

 

 

                 Dane Zamawiającego:  

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

          ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

             89-750-34-14 

 sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Wykonano: egzemplarz pojedynczy  - a/a 

Wykonała: Ewelina Kowalczuk 
Tel (89) 750 34 14 

Dnia 29.06.2022  r. 
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I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail  do dnia 07.07.2022 r. 

email: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

 

 

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  dziesięć tygodni od dnia zawarcia umowy.  

 

 

 

III. Do kontaktu  upoważnieni są: 

Pani Iwona Łyszkowska – tel. 89 750 33 61 ( przedmiot zamówienia) 

Pani Ewelina Kowalczuk – tel 89 750 34 14 ( złożenie oferty cenowej) 

 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch kotłów warzelnych gazowych                    

o pojemności 200 l przeznaczonych do podgrzewania i gotowania produktów spożywczych                  

w zakładach zbiorowego Żywienia wraz  z dwoma uzdatniaczami wody zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający wymaga montażu dwóch kotłów warzelnych w miejscu  obecnych kotłów 

tak, aby nie naruszyć posadzki kuchni właściwej. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przyłączy miękkich do instalacji hydraulicznej               

ze zdolnością hamowania bakterii. Instalacja musi posiadać znaki CU i atest Państwowego 

Zakładu Higieny.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przyłączy miękkich do instalacji gazowych, 

wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołu odbioru instalacji gazowej 

po dokonanym jej przełączeniu. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych prac 

podczas montażu kotłów warzelnych gazowych związanych z odprowadzeniem spalin                  

do istniejącego okapu kuchennego. Prawidłowe zamontowanie, podłączenie i uruchomienie 

przedmiotowych urządzeń winno być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.  

        Dodatkowo Zamawiający żąda wyposażenia instalacji gazowej w filtr zanieczyszczeń 

stałych umieszczony za zaworem. Filtr ten ma eliminować przemieszczanie zanieczyszczeń 

cieczy gazowej do kotła. 

 Wykonawca  w celu spełnienia warunku twardości wody zainstaluje dwa uzdatniacze 

automatyczne wody. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia uzdatniaczy wody tak aby 

spełniały warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz warunki Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 
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Kocioł warzelny gazowy 200 l | LOZAMET, L900.BKG.200.1.1 - 2 sztuki 

Dane techniczne: 

długość:  930 mm  

szerokość:  900 mm  

wysokość  990 mm 

pojemność:  200 l  

moc cieplna:  22 kW  

napięcie:  230 V  

materiał:  stal nierdzewna  

gatunek stali nierdzewnej:  AISI 304  

zasilanie:  gazowe  

kolor:  inox 

rodzaj gazu:  gaz ziemny  

kran spustowy:  tak  

 

Opis: 

- zbiornik warzelny musi być wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304), 

- wymagany jest elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników, 

- urządzenie musi posiadać zapalanie generatorem wysokonapięciowym oraz zabezpieczenie 

przeciw wypływowe, 

- wymagany jest regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym 

oraz napełnianie ogrzewacza ( płaszcza) wodą destylowaną, 

- urządzenie musi posiadać funkcję ogranicznika temperatury oraz presostat utrzymujący 

ciśnienie pary wodnej, 

- wymagane jest przyłącze wody uzdatnionej oraz zawory wody zimnej i ciepłej zasilane gazem 

ziemnym E, 

- wymagana gwarancja  24 miesiące. 

 

 

Wyposażenie dodatkowe:  

Uzdatniacz automatyczny wody Monosoft 9- (Urządzenie do zmiękczania wody)  – 2 sztuki 

- wymagane jest zasilanie 230 V, 

- urządzenie musi posiadać zasilanie wodą o temp. do 49 st. C, 

- wymagana jest minimalna wydajność 18 L/min oraz podtrzymanie pamięci 24 h, 

- urządzenie musi posiadać: wyświetlacz elektroniczny, głowicę elektryczną oraz sterowanie                

w  pełni zabudowane górnym korpusem, 

- wymagana gwarancja  24 miesiące. 

 
 

 

KOD CPV 39221000-7, 39137000-1 
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V. Warunki zamówienia: 

 

1. Warunki Przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym 

załącznik numer 2 niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.  

2. Wykonawca oświadcza iż wydajność wentylacji w kuchni właściwej Punktu Żywienia 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej po zainstalowaniu dwóch kotłów 

warzelnych gazowych 200 l jest właściwa i spełnia warunki minimalne wydajności                

dla każdego kotła min 42m³/h. oraz przepływ strumienia powietrza w okapie o wartości 

około 950 m³/h.  

 W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do analizy możliwości 

 podłączenia przedmiotu zamówienia do istniejącego systemu wentylacyjnego. 

3. Zamawiający informuje, że montaż przedmiotu zamówienia  może być wykonany                    

od piątku od godziny 13 do niedzieli do godziny 18,  po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

4. Zamawiający dopuszcza przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej przez 

potencjalnego Wykonawcę miejsca wyznaczonego do montażu kotłów w celu 

prawidłowego wyliczenia wartości oferty.  

5. Zamawiający umożliwia dokonania dodatkowych pomiarów miejsca montażu kotłów                

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.  

7. W przypadku wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie                          

i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie załącznikiem nr 3. 

8. W przypadku korzystania z możliwości wystawiania faktur VAT w formie 

elektronicznej, Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.   

9. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być  podpisane przez  

Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 

prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego 

imieniu (np. wraz  z imiennymi pieczątkami tych osób).  

10. W przypadku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane 

mocodawców i pełnomocnika.  

11. Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie „ilość” może ulec zmianie w zależności od wartości 

całkowitej oferty. 

12. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, 

złożenia oferty)   prosimy o telefoniczne  upewnienie   się  pod  numerem  telefonu   

89 750 34 14,  że  została  ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć,                   

że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy 

za spam i dokona blokady korespondencji. 

13. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  otrzymania  zamówienia  e-mailem       

(lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia 

zamówienia do realizacji. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,                  

a także  zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty. 
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VI. Wymagane dokumenty: 

Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami umowy. 

 

 

VII. Załączniki: 

Załącznik nr 1  -   Formularz cenowy, 

Załącznik nr 2 -    Projekt umowy, 

Załącznik nr 3 -    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur    

                 w formie elektronicznej. 

 

 

 

VIII.   Kryterium oceny ofert:  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium oceny ofert: cena 100 %    

 
 

 

IX.   RODO 

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

Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem 

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

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób 

i podmiotów względem których zgodnie z ustawą 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) stosuje się środki sankcyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ  CENOWY 

 

..........................., dnia ….. ....... 2022 r. 

 

....................................................... 

                (wykonawca) 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

 
Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu  

do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

J.m. 

 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto  

Wartość 

całkowita brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Kocioł warzelny gazowy o pojemności 200 

litrów  

(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) 

szt. 2   

2. 
Uzdatniacz automatyczny wody            

(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) 
szt. 2   

  

Razem wartość brutto 

 

 

 

Oświadczam, że:  

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami projektu umowy i nie wnoszę 

zastrzeżeń.  

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499  kodeksu cywilnego powstałej 

należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy poprzez 

naliczenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1  projektu umowy.   

Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest 

obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

 
 

..................................................... 
( podpis Wykonawcy) 
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PROJEKT UMOWY                              Załącznik nr 2 

 

 

UMOWA NR …………….. 

 

Zawarta dnia ..........................r. w Kętrzynie pomiędzy: 

Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego 78, posiadającym NIP 742-000-73-89, REGON 510207605, zwanym dalej 

Zamawiającym  reprezentowanym   przez: 

Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w którego imieniu działa 

pełnomocnik: 

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

przy kontrasygnacie – .......................................-  Głównego Księgowego Warmińsko-

Mazurskiego  Oddziału Straży Granicznej, 

a  ........................................................................................................................ 

zwanym w treści umowy Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

.......................................................... 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem dwóch kotłów warzelnych gazowych                 

200 litrowych wraz z dwoma uzdatniaczami wody do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej na warunkach i zasadach określonych w umowie według opisu urządzenia 

określonego w załączniku, będącym integralną częścią niniejszej umowy na kwotę brutto wraz              

z należnym podatkiem VAT …………………. (słownie: ……………………. 00/100). 

2. W cenę urządzenia, o którym mowa w ust. 1 wliczone są między innymi koszty załadunku, 

rozładunku, transportu do siedziby Zamawiającego, montażu w siedzibie Zamawiającego, 

przeszkolenie z obsługi, koszty opakowania, naprawy gwarancyjne, bezpłatne przeglądy             

w okresie gwarancyjnym oraz inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego                          

i terminowego wykonania przedmiotu umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy określony w załączniku  

do umowy na okres 24 miesięcy na dwa kotły warzelne gazowe 200 litrowe wraz z dwoma 

uzdatniaczami wody.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do przysłania swojego serwisanta               

w celu zdiagnozowania wady, na wezwanie Zamawiającego (dyspozycja w każdy dzień 

tygodnia).  

3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, Zamawiający może odmówić jego 

przyjęcia i żądać wymiany urządzenia na urządzenie wolne od wad. Wymiana ta będzie 

dokonana przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni dodatkowo bezpłatne przeglądy  

zamawianego urządzenia co 12 miesięcy od daty odbioru urządzeń, co będzie potwierdzone 

wpisem do karty serwisowej urządzenia.  



„Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji” 

 

 

5. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia podpisania 

przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru 

technicznego/jakościowego. 

§ 3 

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres: Warmińsko- Mazurski Oddziału Straży Granicznej, 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-000-73-89. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem należności za dostarczony towar w ciągu   

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur VAT w formie elektronicznej                      

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawca dostarczy fakturę VAT w formie 

elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.  

5. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany 

w ust. 4, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie. 

6. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108  a-d 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze 

zm.). 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego.           

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w załączniku                          

do niniejszej umowy w siedzibie Zamawiającego na własny koszt w terminie dziesięciu 

tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest 

fabrycznie nowy (nie pochodzi z ekspozycji i wystawy), nieużywany, kompletny, wolny od 

jakichkolwiek wad i usterek fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu będzie 

realizowany po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim i wykazu 

autoryzowanych punktów serwisowych (minimum jeden). 

4. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru 

technicznego/jakościowego sporządzonym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 2    

do umowy. Protokół podpisany przez  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy                       

i Zamawiającego stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT. 

5. Wykonawca oświadcza iż wydajność wentylacji w kuchni właściwej Punktu Żywienia 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej po zainstalowaniu kotłów warzelnych 

gazowych 200 l jest właściwa i spełnia warunki minimalnej wydajności dla każdego kotła 

42m³/h. oraz przepływ strumienia powietrza w okapie o wartości około 950 m³/h.  

6. Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia Wykonawca zobowiązuje                        

się przeprowadzić w taki sposób, aby zagwarantować ciągłość produkcji posiłków oraz zapewnić 

bezpieczeństwo sanitarne i właściwe warunki pracy pracownikom Zamawiającego. 

mailto:wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
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§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje                

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 20 % wartości  przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 1, jeżeli Zamawiający  odstąpi   

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) 100,00 złotych za każdy dzień zwłoki po terminie realizacji umowy, o którym mowa                

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz po terminie określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499  kodeksu 

cywilnego powstałej należności w przypadku niewykonania, nienależytego wykonywania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy poprzez naliczenie kary 

umownej, o której mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało 

złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli 

skutkującą jego nieważnością. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wystawi                        

niezwłocznie notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych. Nota płatna będzie                  

w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. 

4. W przypadku nie opłacenia noty, o której mowa w ust. 3 Zamawiający naliczy odsetki                

ustawowe za opóźnienie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną mu przez 

Wykonawcę szkodę niezależnie od określonych w ust. 1 kar umownych. 

6. Kary umowne nie mogą przekroczyć 20 % wartości umowy.  

§ 6 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Punktu 

Żywienia Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej, tel.: (089)-750-33-61, 782-486-607. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………., tel………. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  1 egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

Załącznik nr 1–  opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – protokół odbioru technicznego/jakościowego 

 

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

Wykonano w trzech egzemplarzach 

Egz. Nr 1- SGMiŻ W-MOSG 

Egz. Nr 2- Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego W-MOSG 

Egz. Nr 3- Wykonawca 
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Migracji i Integracji” 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr ........................... 

z dnia ..................................  

Lp. 

 

Nazwa 

 
Kod CPV J.m. Ilość 

Cena 

brutto za 

jednostkę 

miary 

Wartość 

całkowita 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kocioł warzelny gazowy 200 l | LOZAMET, 

L900.BKG.200.1.1 - 2 sztuki 

Dane techniczne: 

długość:  930 mm  

szerokość:  900 mm  

wysokość  990 mm 

pojemność:  200 l  

moc cieplna:  22 kW  

napięcie:  230 V  

materiał:  stal nierdzewna  

gatunek stali nierdzewnej:  AISI 304  

zasilanie:  gazowe  

kolor:  inox 

rodzaj gazu:  gaz ziemny  

kran spustowy:  tak  

 

Opis: 

- zbiornik warzelny musi być wykonany ze stali 

kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304), 

- wymagany jest elektromagnetyczny zawór sterujący 

pracą palników, 

- urządzenie musi posiadać zapalanie generatorem 

wysokonapięciowym oraz zabezpieczenie przeciw 

wypływowe, 

- wymagany jest regulator zapewniający ciągłą regulację 

temperatury w zbiorniku warzelnym oraz napełnianie 

ogrzewacza ( płaszcza) wodą destylowaną, 

- urządzenie musi posiadać funkcję ogranicznika 

temperatury oraz presostat utrzymujący ciśnienie pary 

wodnej, 

- wymagane jest przyłącze wody uzdatnionej oraz zawory 

wody zimnej i ciepłej zasilane gazem ziemnym E, 

- wymagana gwarancja  24 miesiące. 

39221000-7 szt. 2   

2. Uzdatniacz automatyczny wody Monosoft 9- 

(Urządzenie do zmiękczania wody)  – 2 sztuki 

- wymagane jest zasilanie 230 V, 

- urządzenie musi posiadać zasilanie wodą o temp. do 49 st. 

C, 

- wymagana jest minimalna wydajność 18 L/min oraz 

podtrzymanie pamięci 24 h, 

- urządzenie musi posiadać: wyświetlacz elektroniczny, 

głowicę elektryczną oraz sterowanie w pełni zabudowane 

górnym korpusem, 

-wymagana gwarancja  24 miesiące. 

39137000-1 szt. 2   

Razem wartość brutto:  

WYKONAWCA                                                             ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ........................... 

  z dnia ..................................  

 

Egz. nr ... 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO/JAKOŚCIOWEGO* 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

…………………………………………………… 

Data dokonania odbioru:  

…………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………….. 

(nazwa i adres) 

………………………………………………….. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………….. 

(nazwa i adres) 

Komisja w składzie: 

1…………………………………………………   

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

 

Zgodnie z ……… umowy nr ……………………………………  z dnia ………. oraz 

…………… dokonano  odbioru technicznego/jakościowego* następujących przedmiotów: 

Lp. Nazwa przedmiotu  j.m. 
Cena 

jednostk..  

Ilość 

Uwagi przedstawiona 

do odbioru 
przyjęta odrzucona 

  

 

      

 

Wnioski (uwagi) komisji dokonującej odbioru:    

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy: 

1………………………………………….. 

 

2.................................................................. 

 

3………………………………………….. 

                                                                                        …………………………… 

    (Członkowie komisji Zamawiającego)                 (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 
Wyk. w 3 egz.: 

Egz. nr 1 – Zamawiający 

Egz. nr 2 - Pion Głównego Księgowego 
Egz. nr 3 – Wykonawca 
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Załącznik nr 3 
OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY NA  

WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
 

 

 

Dane Nabywcy: 

 

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

 

Adres:  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

 

 11-400 Kętrzyn 

 

NIP : 742-000-73-89 

 

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.           

z 2021 r. poz. 685 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich 

korekt,  zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez  

 

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

                                                 (dane wystawcy faktury) 

 

2.  Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie 

papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur 

drogą elektroniczną. 

 

3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak 

konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie 

papierowej. 

 

4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail::  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane 

będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie::  

 

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

 

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

 

7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie 

czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą 

elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

………………………………………            ……………………………………………                      

 Data i podpis Nabywcy                                                                Data i podpis Wystawcy 

mailto:wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

