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Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 
ul. Mickiewicza 34  
37-700 Przemyśl 
fax. (+48 16) 673 27 25 

 

Przemyśl, dnia 22.11.2022 r. 

 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na realizację 

zamówienia pn.: 
 

 

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I OGUMIENIA DO POJAZDÓW BiOSG 

 

I. Dane Zamawiającego: 
 

Bieszczadzki Oddział Staży Granicznej  
ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl 

adres strony internetowej: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i ogumienia do pojazdów BiOSG  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 oraz nr 1A Zapytania ofertowego. 

3. Okres gwarancji – zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 
4. Termin realizacji zamówienia – do 16.12.2022 r. 

5. Warunki realizacji zamówienia w tym warunki płatności oraz gwarancji określają projekty umów 
(zał.nr 2,3). 

 

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 

1. Ewentualne pytania dotyczące Zapytania ofertowego, Wykonawcy mogą przesłać na adres e-mail: 

marek.harpula@strazgraniczna.pl lub mariusz.nowak@strazgraniczna.pl 

     w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. 

2. Pytania wraz z odpowiedziami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

3. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 
- p. Marek Harpula  -  tel. (16) 673 24 09 

- p. Mariusz Nowak -  tel. (16) 673 23 25 
 

IV.   Termin i sposób składania ofert 

1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 oraz nr 1A do Zapytania 
ofertowego, który zawiera pełny opis przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający informuje, że dopuszczalne jest złożenie oferty na wszystkie części Zapytania 
ofertowego (I, II, III, IV, V), jak też na wybraną część. W zakresie danej części zamówienia nie 

dopuszcza się częściowego składania ofert. 
3. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim i podpisana przez Wykonawcę. 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2022 r. do godz. 1530. 

5. Ofertę należy przesłać na adres: 
 

http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/
mailto:marek.harpula@strazgraniczna.pl
mailto:mariusz.nowak@strazgraniczna.pl


    

2/3 

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 
ul. Mickiewicza 34  
37-700 Przemyśl 
fax. (+48 16) 673 27 25 

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 

Kancelaria Jawna 

37 – 700 Przemyśl,  ul. Mickiewicza 34 

 

z dopiskiem:  „dostawa części zamiennych i ogumienia do pojazdów BiOSG”  

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 
 

 lub w formie skanu: 

faxem na nr: 16 673 27 25  lub 

          na adres e-mail: marek.harpula@strazgraniczna.pl lub mariusz.nowak@strazgraniczna.pl 
 

6. Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia 

wyznaczonego jako termin składania ofert. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

V.  Opis sposobu wyboru oferty. Kryteria oceny ofert.  
 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

– niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zastała poprawiona. 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę /cenę oferty brutto/, wskazaną  

w Formularzu ofertowym dla danej części zamówienia.  

4. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia  

w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Cenę oferty brutto należy obliczyć w taki sposób, 

by obejmowała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w celu należytego oraz zgodnego z umową 

i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszystkie koszty 

niezbędne do realizacji zamówienia. 

5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną oferty brutto, złożoną zgodnie  

z warunkami Zapytania ofertowego i nie podlegającą odrzuceniu.  

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:  

a. złożona oferta jest niekompletna, 

b. złożona oferta jest niezgodna z Zapytaniem ofertowym, 

c. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 2. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego Zapytania ofertowego, 

a także możliwość niedokonania wyboru oferty jeżeli: 
a.  nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
c. procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą 

udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 
8. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 

do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bez 

podania przyczyny. 
9. Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informację o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 
 

mailto:marek.harpula@strazgraniczna.pl
mailto:mariusz.nowak@strazgraniczna.pl
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Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 
ul. Mickiewicza 34  
37-700 Przemyśl 
fax. (+48 16) 673 27 25 

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia/zwiększenia ilości zamawianego asortymentu ujętego w Formularzu 
ofertowym, w zależności od wartości brutto złożonych ofert i możliwości finansowych 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen 
jednostkowych ujętych w przedłożonym Formularzu Ofertowym. 

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania 
umowy bez podania przyczyny. 

  

 
 
 
 

 
  KOMENDANT 

BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego 

z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA 
 

płk SG Robert KIELAR 
(podpisano elektronicznie) 
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