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  Egz. Nr… 

Malbork dn. ….  września  2020r. 
 

 

    Adresaci wg rozdzielnika  

 

 

Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.99.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii cieplnej                  

od wykonawcy eksploatacji zleconej systemu cieplnego w PO Skowronki.”. 
 

 

 

        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: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej od wykonawcy eksploatacji zleconej 

systemu cieplnego w PO Skowronki. 

  

 2.   OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ –  CPV: 

09300000-2   -   energia elektryczna, cieplna, słoneczna, jądrowa.    
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  OPIS SYSTEMU:  

 

1. Kotłownia olejowa: 

a. kocioł BUDERUS G-305 z palnikiem olejowym 70 kW, 

b. naczynie przeponowe REFLEX 50 l, 

c. zbiorniki polietylenowe na olej opałowy 4 szt. po 1 000 l (4 000 l), 

2. Sieci i przyłącza ciepłownicze wykonane w technologii preizolowanej                                          

o długości 11 mb, fi 50 mm. 
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3. Instalacje c.o. w  budynkach nr 2 i  4 o łącznej powierzchni ogrzewanej 402,08 m2 , 

normatywna temperatura wewnętrzna bud. nr 2 - 20 st. C, budynek nr 4 - 8 st.C. 

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu oleju opałowego średniego w ilości zabezpieczającej                    

w 100% potrzeby obiektu ( szacowana ilość oleju  o wartości opałowej 36 MJ/kg przy 90% sprawności 

źródła,  wynosi  6 500 litrów). 

 

Szacowane zapotrzebowanie roczne na energię ( 01  październik 2020 do  30 wrzesień  2021 ) wynosi 

257,4 GJ. 

   

Szacowane zapotrzebowanie na energię w poszczególnych miesiącach sezonu 2020/2021 przedstawia 

poniższa tabela: 

 

L.p miesiąc/rok 
szacunkowe 

zapotrzebowanie 
na energię 

1 10.2020 30,8 

2 11.2020 33,0 

3 12.2020 38,5 

RAZEM 2019 r. 102,3 

4 01.2021 44,0 

5 02.2021 35,2 

6 03.2021 30,8 

7 04.2021 28,6 

8 05.2021 16,5 

9 06.2021 0 

10 07.2021 0 

11 08.2021 0 

12 09.2021 0 

RAZEM 2020 r. 155,1 

ŁĄCZNIE SEZON 257,4 

 

 

 Wykonawca ponosi koszty wody i energii elektrycznej w nw. ilościach: 

 Woda zimna – ryczałt miesięczny w ilości 0,1 m3, tj. 1,2 m3/umowę rozliczany 

na zakończenie umowy, 

 Energia elektryczna – ryczałt miesięczny w ilości 80 kWh,  

  tj. 960 kWh/umowę, rozliczany miesięcznie. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz warunki zamówienia zostały określone     

w załączonych do Zaproszenia dokumentach, a w szczególności w:  
1) Projekcie umowy – załącznik nr 3 do Zaproszenia;  

2) Specyfikacji technicznej – załącznik nr 4 do Zaproszenia;  

 

 4. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 

 

a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  
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b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez  

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

c) Wykonawca określi listę telefonów kontaktowych oraz dokona innych  ustaleń niezbędnych 

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

e) 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. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność  

w tym zakresie. 

g) W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych,  

dróg Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód  

i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. 

h) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w rejonie wykonywania prac. 

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

konsekwencje ponosi Wykonawca zamówienia wraz z odpowiedzialnością materialną. 

j) Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć  Zamawiającemu 

następujące dokumenty:  

* odpowiednio opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,   

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy - wartość 50 000,00 zł; 

* świadectwa kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:  

Grupa 1 ppkt. 2, 10, Grupa 2 ppkt. 1, 2, 4, 10 w zakresie:  

* eksploatacji – do których zlicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, 

konserwacji, montażu, remontu i kontrolno-pomiarowym;  

* dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących 

prace w zakresie określonym w ppkt.  

* oraz pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji  

i sieci. 

* posiadanie całodobowego, pogotowia awaryjnego w zakresie ciepłownictwa, energetyki ,  

który dysponuje odpowiednią ilością dyżurujących pracowników w poszczególnych grupach 

zawodowych (monter ciepłownik, elektryk, automatyk, itp.), który w czasie do 1 godziny w 

okresie grzewczym i do 3 h po tym okresie, dotrze do obiektów Zamawiającego w celu 

usunięcia stanów awaryjnych.  

* posiadanie 100% zastępowalności doświadczonego personelu  eksploatacyjnego,  nadzoru 

ruchowego i technologicznego, służb technicznych i utrzymania w okresie urlopowym lub 

absencji pracownika. 

 

5. 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 
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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. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

     Zamawiający uzna warunek za spełniony  gdy Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:  *eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci mogą zajmować się wyłącznie pracownicy   WYKONAWCY, którzy przynajmniej 

spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy - Grupa 1 

ppkt. 2, 10, Grupa 2 ppkt. 1, 2, 4, 10 w zakresie:  

*  eksploatacji – do których zlicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie  obsługi, 

konserwacji, montażu, remontu i kontrolno-pomiarowym,  

* dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących 

prace,  

* oraz pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.  

* posiadanie całodobowego, pogotowia awaryjnego w zakresie ciepłownictwa, energetyki ,  który 

dysponuje odpowiednią ilością dyżurujących pracowników w poszczególnych grupach zawodowych 

(monter ciepłownik, elektryk, automatyk, itp.), który w czasie do 1 godziny w okresie grzewczym       

i do 3 h po tym okresie, dotrze do obiektów Zamawiającego w celu usunięcia stanów awaryjnych.  

* posiadanie 100% zastępowalności doświadczonego personelu  eksploatacyjnego,  nadzoru 

ruchowego i technologicznego, służb technicznych i utrzymania w okresie urlopowym lub absencji 

pracownika. 

 
7 . TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: od 01.10.2020r do 30.09.2021r.  

 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  Zamawiający nie   

dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. .Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone. 

 

9. PROPOZYCJA WYKONAWCY MA ZAWIERAĆ NW. DOKUMENTY:  

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia;  

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu     

    o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2 do Zaproszenia. 

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

z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie); 
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Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

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

realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone 

przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu, wszelkie podatki (w tym należny podatek 

VAT), zysk, narzut, ewentualne upusty, dojazd, załadunek i transport oraz pozostałe składniki 

cenotwórcze. Cenę należy obliczyć w Formularzu Ofertowym.  

 

11. SPOSÓB OCENY OFERT  
 Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej - za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium 

oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane 

odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 - 100 (100 % = 100 pkt).  

 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert:  

 

 

K R Y T E R I U M  WAGA  % 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty  

 
80 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – czas reakcji na podjęcie czynności w 

celu usuwania stanów awaryjnych  
 

20 

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 100 

 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością 

uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą sumę punktów 

przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego 

wzoru:  

LP = A + B 

 

KRYTERIUM - CENA OFERTY /A/ 

Kryterium „cena oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 

do Zaproszenia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80. Pozostałe oferty zostaną 

przeliczone według powyższego wzoru. 

  Cena /A/ =  

najniższa cena 

x 80 cena badanej oferty 
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KRYTERIUM – CZAS REAKCJI NA PODJĘCIE CZYNNOŚCI W CELU USUWANIA 

STANÓW AWARYJNYCH /B/ – będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym - szczegółowy opis (wzór) 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza tylko terminy wykonania jakie Wykonawca może zaoferować                   

w Formularzu ofertowym 

Czas reakcji do 1 godziny 

Czas reakcji od 1 do 1,5 godziny 

Czas reakcji od 1,5 do 2 godzin 

 

Oferta z najkrótszym czasem reakcji na podjęcie czynności w celu usunięcia stanów 

awaryjnych otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20. Pozostałe oferty zostaną przeliczone 

według powyższego wzoru. 

 

 Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami. 

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. 

 

 

12. 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; 

13.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie  Zamawiającego, 

ponadto musi posiadać następujące oznaczenie: 

 

Czas reakcji 

/B/ =  

Najkrótszy  czas  reakcji 

x 20 czas reakcji badanej oferty 
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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 

 

14.  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA: 10.09. 2020 r. g. 09:30 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PROPOZYCJI CENOWEJ: Otwarcie ofert nastąpi dnia 

10.09.2020 r. g. 10:00 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. 

 

 15.   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), 

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 energii cieplnej od wykonawcy eksploatacji zleconej systemu cieplnego    

w PO Skowronki”. 

 

         Sygnatura sprawy:22.BLT.SZP.2612.99.2020 – Agnieszka Paściak 

 

        Nie otwierać przed dniem: 10.09.2020 r g. 10.00 

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

 

Sprawy dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji  

 pan Roman DOMALSKI     

Nr telefonu : 261 536 -704                

 

Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych 

pani Agnieszka PAŚCIAK   

  

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

 

Zapytania i wyjaśnienia czy odpowiedzi oraz kierowane do Zamawiającego zapytania wymagają 

zachowania pisemności postępowania. 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, fax: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 energii 

cieplnej od wykonawcy eksploatacji zleconej systemu cieplnego w PO Skowronki.   - 

sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.99.2020 

 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;   

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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 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. 

Załączniki: 

 

1 – Formularz ofertowy; 

2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
 

3 -  

4 – 

Projekt Umowy. 

Specyfikacja techniczna 

  
 

                                                                                             Z poważaniem,  

 

 
             

                         ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                                                             22. BAZY  LOTNICTWA  TAKTYCZNEGO  

                                                                       /-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI 

 
 

 

 
 

Wykonano w  1 egz.:  

Egz. Nr 1 – ad acta  

Wykonał: A. Paściak  (tel. 261 536 782)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 

 


