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  Egz. Nr… 

Malbork, dnia 21 maja 2020 r. 
 

 

     Wszyscy Zainteresowani 

               (Strona Internetowa Zamawiającego) 

 

 

Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.56.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup oraz dostawa 

wideotelefonu IP dla Służby Łączności UL i Informatyki w RO 22. BLT w Malborku.” 
 

 

        ZAPROSZENIE 

    do złożenia propozycji cenowej 

 
Szanowni Państwo,   

 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku z siedzibą przy ul. 17 Marca 20,  

82-200 Malbork, zaprasza Państwa do złożenia propozycji ofertowej na realizację 

przedmiotowego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt 8. 

                      

1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1.1 Dostawa wideotelefonu IP dla Służby Łączności UL i Informatyki w RO 22 Bazie 

Lotnictwa Taktycznego w Malborku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w  załączniku nr 2 do Zaproszenia- „Opis wymaganych parametrów 

minimalnych wideotelefonu IP” oraz załączniku nr 1 do Zaproszenia-  „Formularz 

cenowy,” 

1.2 Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę wraz z rozładunkiem towaru. 

1.3 W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające  

na dostawie dodatkowych artykułów objętych przedmiotem zamówienia, w przypadku 

uzyskania oszczędności. Wówczas Zamawiający zamówi taką ilość do wysokości 

przeznaczonego budżetu. 

a) Zamówienie podstawowe- 15 szt., 

b) Zamówienie w ramach prawa opcji do 5 szt. 

     Zamówienie prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach  jak    

     zamówienie  podstawowe.  
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  2.   OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ –  CPV: 

     -  32550000-3 

   
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  
 

7 dni roboczych od podpisania umowy 

 

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia. Każdy 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone. 

 

4. MIEJSCE DOSTAWY:  

 

Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru do magazynu 

Zamawiającego znajdującego się na terenie administrowanym przez 22. Bazę 

Lotnictwa Taktycznego w Malborku pod adresem:  

 

            49. Baza Lotnicza, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański  

 

w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 

Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać  

i uzupełnić towar na swój koszt w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wadliwości.  

 

 5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 

 

a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  

b) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres minimum  

24 miesięcy licząc od dnia odbioru. 

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez  

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

d) Wykonawca określi listę telefonów kontaktowych oraz dokona innych  ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

f) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów                               

o ruchu drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów 

mechanicznych po obiekcie wojskowym oraz innych zaleceń przekazywanych 

doraźnie przez osobę koordynującą. 
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g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność  

w tym zakresie. 

h) W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych,  

dróg Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód  

i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. 

i) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w rejonie wykonywania 

prac. 

j) Za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania tych zobowiązań 

konsekwencje ponosi Wykonawca zamówienia wraz z odpowiedzialnością 

materialną. 

 

6. ZASADY WSTĘPU CUDZOZIEMCÓW NA TEREN OBIEKTÓW 

WOJSKOWYCH: 

Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren    

kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do realizacji umowy jest 

otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstęp na teren chroniony obiektów 

wojskowych w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu 

Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia 

wydanego przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (wymóg 

uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z decyzji nr19/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania 

współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej) - (Dz. Urz. MON  

z 2017 r., poz. 18). Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy 

zapozna się z procedurami wstępu na teren kompleksów wojskowych 

obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że procedura 

wyrażenia zgody na realizację Umowy przez pracowników nie posiadających 

obywatelstwa polskiego może potrwać około miesiąca. Z powyższego 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane ze zmianą terminu 

wykonania Umowy. 

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

a) W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi 

ponieść do realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości  

i wymagania w tym: koszty dostawy, koszty osobowe Wykonawcy oraz koszty 

dojazdu. Wartość całkowitą brutto należy wskazać w  Formularzu ofertowym. 

b) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem  

do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się  

do pełnych groszy zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:  

− ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół; 

− ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;  
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c) Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc  

po przecinku.  

d) Cena brutto ma zawierać podatek VAT. 

e) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 

obcych. 

f) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

 

8.    KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie   kierował się następującym         

kryterium:    

          1) Cena oferty– 100%  

 Kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto  

za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym Zamawiający, w celu oceny kryterium cena oferty 

będzie korzystał   z następującego  wzoru: 

             CENA OFERTY: 
      Cn* 

                                   --------------     x  100 (pkt) 

                                Cb* 

             gdzie: 

 

         Cn  -  cena oferty o najniższej cenie,         

         Cb -  cena oferty badanej. 

 

a)  oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w  kryterium  

cena otrzyma maksymalną liczbę punktów. – 100 pkt.   

Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów; 

b) wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

Wynik – oferta, która przedstawia   najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana  

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów; 

c)   realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów; 

d)  jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami;  

Informujemy, iż zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi  

ofertami.  

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 
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 9. RÓWNOWAŻNOŚĆ PRODUKTÓW: 

 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę asortymentu równoważnego 

w stosunku do artykułu opisanego przez Zamawiającego za pomocą nazw handlowych. 

 

 

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do Zaproszenia; 

b) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt ten nie wynika  

z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona 

notarialnie); 

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 

 

11. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I  ZAMAWIAJĄCEGO: 

a) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia; 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność wymaganiami 

Zamawiającego, w szczególności z  opisem przedmiotu zamówienia określonym przez 

Zamawiającego w warunkach przetargu; 

a) Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

będzie potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia z podziałem  

na poszczególne części zamówienia protokołem odbioru podpisanym przez strony; 

d)   Zamawiający  zobowiązuje się do terminowego uregulowania zobowiązań 

finansowych wobec Wykonawcy; 

 

 

12.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie            

Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie: 
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Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem: 

 osobiście, 

 e-mailem na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl  w formie skanu dokumentów (pdf) 

 bądź drogą pocztową: 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku 

Kancelaria Jawna 

Budynek nr 1, pokój nr 118 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 MALBORK 

 

13.  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA: 27.05.2020 r. g. 10.00 

 

13.1 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PROPOZYCJI CENOWEJ: Otwarcie ofert 

nastąpi dnia 27.05.2020 r. g 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się  

w budynku nr 12, sala odpraw, pokój nr 14. 

Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny  

na wystawienie, przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki 

upoważniającej do wejścia do Kancelarii Jawnej w celu złożenia oferty. 

 

 14.   ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

a) nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie; 

b) wezwania do uzupełnienia, złożenia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści  

oferty;    

c) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz  

poprawienia innych omyłek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843), 

d)  wezwania do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oferty; 

e)  stosowania w ramach postępowania, zasad wynikających z procedury udzielenia 

zamówień publicznych wynikających z  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  „Prawo 

zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

f)         odwołania postępowania bez podania przyczyny ( art. 70 1 k.c.). 

Nazwa Wykonawcy     22. Baza Lotnictwa Taktycznego 

Adres        Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

 

 

    Oferta na zapytanie cenowe pn.: 

„Zakup oraz dostawa wideotelefonu IP dla Służby Łączności UL i Informatyki  

w RO 22. BLT w Malborku.”. 

 

         Sygnatura sprawy:22.BLT.SZP.2612.56.2020 – Iwona Szmigiel 

 

        Nie otwierać przed dniem: 27.05.2020 r g. 10.30 

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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15. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

 

Sprawy dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji  

 

mł. chor. Rafał BŁĄDEK 

Numer telefonu: 

 

 

261 536 461 

 

Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych 

Iwona SZMIGIEL    

Numer telefonu: 261 536 747 

  

Adres poczty elektronicznej: 22blt.przetargi@ron.mil.pl 

 

 

  

 16. WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA:  

 

1. Zapytania i wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania 

wymagają zachowania formy pisemnej postępowania.  

2. Zapytania można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

22blt.przetargi@ron.mil.pl  

 
 

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

17. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1 DO ZASTOSOWANIA 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH  W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

22. Baza Lotnictwa Taktycznego 

ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,  

tel:261-536-216, 

 z inspektorem ochrony danych, Elżbietą Więckiewicz, można się skontaktować pod 

numerem telefonu 261 536 287 lub mailowo: e.wieckiewicz@ron.mil.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup oraz 

dostawa wideotelefonu IP dla Służby Łączności UL i Informatyki w RO 22. BLT  

w Malborku.” 

   - sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.56.2020 

 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
mailto:e.wieckiewicz@ron.mil.pl
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres   4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 

___________________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załączniki: 

1 – Formularz ofertowy; 

2 – Opis wymaganych parametrów minimalnych wideotelefonu IP; 

3 – Projekt Umowy. 
 

 

 

 

 

                        Z poważaniem,  
      

     ZASTĘPCA DOWÓDCY 

             22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

              /-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI  
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w  1 egz.:  

Egz. Nr 1 – ad acta 

Wykonał/a: I. Szmigiel (tel. 261 536 747)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


