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Egz. nr 

Malbork, dnia 18 sierpnia 2020 r. 
 

                Wszyscy zainteresowani 
                   (strona internetowa Zamawiającego) 

 
 

 

Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.94.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zabezpieczenie 
organizacji podsumowania działalności sportowej  Sojuszniczego Dowództwa Sił 
Powietrznych NATO w Europie HQ AIRCOM Ramstein w dniu 10.09.2020r. w m. Gniew  

dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.” 
 

 

        ZAPROSZENIE 

    do złożenia propozycji cenowej 
 
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.                 
     

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie organizacji podsumowania działalności 

sportowej Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie HQ 
AIRCOM Ramstein w dniu 10.09.2020 r w m. Gniew dla 22. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Malborku obejmujące: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Przeprowadzenie w dniu 10.09.2020 r. zwiedzania Zamku w Gniewie wraz  

z przewodnikami polskojęzycznymi dla uczestników gali: 
 

- zwiedzanie Zamku w Gniewie; 
- liczba uczestników około 100 osób; 
- podział na grupy obowiązkowo pod opieką przewodników polskojęzycznych; 
- liczebność grupy wchodzącej do zamku z przewodnikiem nie może  

     przekroczyć 20 osób; 
- rozpoczęcie zwiedzania od godziny10.00; 
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- zakończenie zwiedzania o godzinie 13.00. 

2) Wykonanie dyplomów pamiątkowych dla uczestników gali: 
 

- format A-4 (21 cm x 29,7); 

- papier kredowy; 
- gramatura: 250 g/m2; 
- projekt graficzny w cenie usługi; 
- projekt zgodny z wstępnym projektem przesłanym przez organizatora. 

- ilość: 150 szt. 
 

3) Wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników gali: 
 

- medale odlewane; 
- wykonane z cynku; 
- pokrycie galwaniczne; 
- pokryte kolorową farbą na wybranych elementach; 

- średnica: nie mniejsza niż 70 mm; 
- projekt graficzny w cenie usługi; 
- projekt zgodny z wstępnym projektem, który zostanie dostarczony  
     do wykonawcy przez zamawiającego; 

- ilość: 150 szt. 
 

4) Wykonanie etui na medale pamiątkowe: 
 

- wykonane z drewna; 
- składające się z dwóch deseczek połączonych zawiasami; 
- wyposażone w metalowe zabezpieczenie uniemożliwiające samoczynne  
     otwarcie; 

- gniazdo wyściełane aksamitnym materiałem oraz pasujące do wykonanego  
     medalu; 
- ilość: 30 szt. 
 

5) Wykonanie plakatów promujących galę: 
 

- format A1 (594x841); 
- druk kolorowy; 

- projekt graficzny w cenie usługi; 
- projekt zgodny z wstępnym projektem, który zostanie dostarczony  
     do wykonawcy przez zamawiającego; 
- ilość: 10 szt. 

 

6) Wykonanie statuetek pamiątkowych: 
 

- statuetki szklane; 

- zróżnicowany kształt dla każdej z wymienionych kategorii wyróżnień; 
- wysokość statuetki: nie mniejsza niż 18 cm; 
- grubość szkła: nie mniejsza niż 1 cm. 
- szklana podstawa wbudowana w statuetkę; 

- projekt graficzny w cenie usługi; 
- personalizowane zgodnie z wstępnym projektem, który zostanie dostarczony 
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     do wykonawcy przez zamawiającego; 
- łączna ilość statuetek: 124 szt. 
- statuetki w poszczególnych kategoriach: 

 „Sportowcy, którzy zajęli miejsca I podczas współzawodnictwa  

HQ AIRCOM w 2019 roku”: 
o ilość: 44 szt. 

 „Uczestnictwo we współzawodnictwie HQ AIRCOM w 2019 r.” 

o ilość: 43 szt. 

 „Najlepsi Trenerzy”: 
o ilość: 2 szt.; 

 „Najlepsze Jednostki Wojskowe”: 

o ilość: 6 szt. 

 „Działalność organizacyjna oraz zaangażowanie w rozwój sportu  
HQ AIRCOM”: 

o ilość: 7 szt. 

 „Wspieranie współzawodnictwa sportowego pod patronatem 
Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie”: 

o ilość: 10 szt. 

 „Sportowiec roku”: 
o ilość: 2 szt. 

 „Władze samorządowe oraz VIP - s: 
o ilość: 10 szt. 

 

7) Wykonanie usługi kulturalno – oświatowej – konferansjer: 
 

- osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych; 

- podlega dowódcy uroczystości; 
- do jego obowiązków należą: 

 prowadzenie uroczystego podsumowania działalności sportowej  

w czasie rzeczywistym zgodnie z dostarczonym przez zamawiającego 
scenariuszem; 

 posługiwanie się poprawną polszczyzną; 

 efektywne prowadzenie działań pod presją czasu oraz stresu; 

 skuteczna organizacja pracy; 

 dostosowanie stroju do uroczystego charakteru przedsięwzięcia; 

 umiejętność panowania nad emocjami, ekspresją ciała i gestów; 

 panowanie nad czasem i podejmowanymi wątkami. 
 

8) Wykonanie nagrania i montaż filmu promocyjnego: 

 

- nagranie przedsięwzięcia przy pomocy naziemnego sprzętu do filmowania; 
- post produkcja filmowa zgromadzonego materiału; 
- montaż 2 minutowego filmu promującego; 
- jakość finalnego filmu nie niższa niż Full HD. 
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9) Montaż i realizacja systemu nagłośnienia: 

 
- zapewnienie obsługi systemu nagłośnienia; 

- zapewnienie dokładnego zrozumienia przebiegu wydarzenia  

     oraz umożliwienie jego śledzenia uczestnikom gali; 
- optymalne dopasowanie nagłośniania do wielkości i akustyki obiektu; 
- zabezpieczenie kolumn głośnikowych umożliwiających płynny i czysty 

     oddźwięk; 
- zabezpieczenie czterech mikrofonów bezprzewodowych umożliwiających 

płynny i czysty przekaz głosowy. 

 

10) Montaż i realizacja systemu oświetlenia: 

 
- zapewnienie obsługi oświetlenia; 
- wykonane według własnego projektu; 

- dopasowanego do obiektu oraz warunków. 
 

11) Opracowanie i wyświetlenie prezentacji multimedialnej: 

 

- przygotowanie i wyświetlenie przesłanego przez zamawiającego wstępnego  
     projektu prezentacji multimedialnej, zgodnie z dostarczonym scenariuszem     
     imprezy we wskazanym przez niego miejscu; 
- zabezpieczenie komputera spełniającego właściwości do płynnego  

     wyświetlenia prezentacji wraz z jej zawartością audio i video podczas gali; 
- zabezpieczenie projektora Full HD umożliwia jącego płynny pokaz prezentacji 
     multimedialnej; 
- zabezpieczenie ekranu projekcyjnego. 

 

12) Wynajęcie sali konferencyjnej wraz z montażem i zabezpieczeniem sceny: 

 
- sala o przestrzeni przystosowanej do przeprowadzenia spotkania na nie mniej 

     niż 120 osób; 
- sala wyposażona w minimum 120 krzeseł dla uczestników gali; 
- powierzchnia sceny nie mniejsza niż 4 x 6 m; 
- wysokość sceny w granicach 20 – 50 cm; 

- możliwość dostawienia schodków do sceny; 
- obicie sceny materiałem scenicznym. 

 

13) Wykonanie oprawy artystycznej gali: 

 
- wykonanie dwóch 5 – cio minutowych wystąpień artystycznych; 
- wejście w określonym przez zamawiającego czasie. 

 

Wszystkie projekty zostaną dostarczone do Wykonawcy drogą elektroniczną w dniu 

podpisania umowy. 

 
II.   OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ –  CPV: 
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             92622000-7 – Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych 

III.  TERMIN  ORAZ MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 
1. a) w zakresie wykonania medali, etui, kalendarzy, statuetek, dyplomów, 

identyfikatorów, dostawa odbędzie się : nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem 

gali tj. do dnia  07.09.2020 r.  
       b) w zakresie przeprowadzenia Gali: w dniu  10.09.2020 r. 

 
Miejsce wykonywania usługi: miejscowość Gniew. 

IV.    KRYTERIUM OCENY OFERT: 

a) przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie   kierował się następującym kryterium:    

  Cena – 100% 
       b) Zamawiający, w celu oceny ofert będzie korzystał z następującego  wzoru: 

  Cena 

     Cn* 

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

                   Cb* 

            gdzie: 

Cn  -  cena oferty o najniższej cenie,         
Cb -  cena oferty badanej. 

 

c)  oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w  kryterium  
cena 100 % otrzyma maksymalną liczbę punktów.  
Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów; 

d) 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; 
e)   realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów; 
f)  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;  

g) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANYM ROZPOZNANIU 

CENOWYM:  

W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść  

do realizacji zamówienia. Wartość całkowitą brutto należy wskazać w odpowiednim  

miejscu w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 
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VI.  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 nie wynika z przedstawionych 

dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie). 
 

* Dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone w formie 
oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez 
Wykonawcę. 
 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.  

  

VII. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 

 

a) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegającej 

na zabezpieczeniu organizacji uroczystego podsumowania działalności 

sportowej w Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych NATO  

w Europie dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, które 

odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. (przedmiot zamówienia); 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

opisem przedmiotu zamówienia określonym w pkt. 1 Zaproszenia do składania 

propozycji cenowej oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 Zaproszenia  

do składania propozycji cenowej; 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych usług oraz 
bezpieczeństwo wszelkich czynności wchodzących w skład usługi. 

d) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia  

w terminie określonym w pkt. 3 Zaproszenia do składania propozycji          

cenowej. 

 e) Wykonawca winien posiadać  wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usługi 

będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz  winien posiadać 

wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

 

VIII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

a)  Wykonawca zobowiązuje się do: 

− wykonania usługi objętej niniejszą umową siłami własnymi lub  siłami  

wymienionych podwykonawców za zgodą Zamawiającego wyrażoną  

na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 1 egz. umowy  

z Podwykonawcą Zamawiającemu; 

− dysponowania osobami, które będą posiadały odpowiednie umiejętności                                 

i doświadczenie, niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy; 

− ponoszenia odpowiedzialności za  wykonaną usługę przez podwykonawców, 

      które są niezbędne do realizacji zamówienia; 



Strona 7 z 10 

 

− ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim 

zgodnie  z  Kodeksem Cywilnym; 

b)   Zamawiający  zobowiązuje się do: 

− terminowego uregulowania zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy; 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w stosunku do całości 

zamówienia. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia .   

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny  

przedmiot zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego  
w szczegółowym opisie zostaną odrzucone. 

 

 
IX.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie: 

 

 
 

 Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem: 

 osobiście na poniższy adres 

 drogą pocztową: 

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU 

Kancelaria Jawna 

Budynek nr 1, pokój nr 118 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

 bądź na adres email: 22blt.przetargi@ron.mil.pl  ( w formie skanu dokumentów 
– plik pdf ). 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy   22. Baza Lotnictwa Taktycznego 
Adres       Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

 

    Oferta na zapytanie cenowe pn.: 
 

” Zabezpieczenie organizacji podsumowania działalności sportowej Sojuszniczego 
Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie HQ AIRCOM Ramstein w dniu 

10.09.2020r. w m. Gniew  
dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.”. 

 
        Sygnatura sprawy:22.BLT.SZP.2612.94.2020- Iwona Szmigiel. 

             Nie otwierać przed dniem: 24.08.2020 r., godz. 10.30 

 

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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       TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA: 24.08.2020 r., godz. 10.00 

 

X.   MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PROPOZYCJI CENOWEJ: 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2020 r., godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego 
mieszczącej się w budynku nr 12, sala odpraw, sekcja zamówień publicznych 
(pokój nr 14). 

 

XI.   ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

 
a) nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie; 
b) wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści  

oferty;    
c) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz  

poprawienia innych omyłek w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.); 

d)   odwołanie postępowania bez podawania przyczyny ( podstawa prawna 
 art. 701 k.c.) 

            e)         wyboru kolejnego wykonawcy gdy pierwotnie wybrany uchyla się od   
                        podpisania umowy. 

 

XII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: 

 
        sprawy dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji: 

mjr Marcin KRAUJUTOWICZ  

numer telefonu   – 261 536 286 

kpr. Daniel TARAS  

            numer telefonu   –  261 536 286 

  
 sprawy proceduralne    

             p.  Iwona SZMIGIEL     –  261 536 747 

             adres poczty elektronicznej                 22blt.przetargi@ron.mil.pl 

 

 
Zapytania i wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania 

wymagają zachowania pisemności postepowania. Zapytania można kierować  
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl 

Niniejszej zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej nie stanowi oferty w myśl  

art. 66 Kodeksu Cywilnego.  

 

XIII. 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 

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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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 kontaktować 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. 
„Zabezpieczenie organizacji podsumowania działalności sportowej Sojuszniczego 
Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie HQ AIRCOM Ramstein w dniu 10.09.2020r. 
w m. Gniew dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.” sygnatura 

sprawy:22.BLT.SZP.2612.94.2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 
 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.  
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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 pra wnej, lub  

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

                                   
 

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI: 

 
Zał. nr 1-    Formularz ofertowy; 
Zał. nr 2 -   Projekt Umowy 
Zał. nr 3 -   Opis przedmiotu zamówienia 

 
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. 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                   Z poważaniem 

 

        ZASTĘPCA DOWÓDCY 
22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

             /-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 
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