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Egz. Nr …….. 

Malbork dn. 11września 2020r. 

 

 

Wszyscy zainteresowani 
(strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.107.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: Dostawa materiałów i wyposażenie dla służby wysokościowo-ratowniczej                

49 Blot. 

 

 

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

 

Szanowni Państwo,  

 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork 

zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej na realizację zamówienia publicznego                           

pn. „Dostawa materiałów i wyposażenie dla służby wysokościowo-ratowniczej 49 Blot.” 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i wyposażenia dla służby wysokościowo-

ratowniczej takich jak:  

 
1 Czasza Sabre 3 190 SPECYFIKACJA 

• 9-komorowa, typu "latające skrzydło"                                      

 • powierzchnia 190 stóp kwadratowych 

• wszystkie tkaniny o zerowej przepuszczalności 

• żebra ogonowe 

• 700 HMA Standard 89-210 

CHARAKTERYSTYKA 

• zwiększony zasięg lotu 

• stroma trajektoria lotu szybującego 

• znaczne osiągi lotu przy użyciu tylnych taśm 

• długa faza wytrzymania podczas lądowania 

• przeprojektowane i dopracowane wloty 

• progresywne i skuteczne w zarządzaniu przednie taśmy 

szt. 2 
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Na przykład: PERFORMANCE DESIGNS 

2 Czasza Sabre 3 170 SPECYFIKACJA 

• 9-komorowa, typu "latające skrzydło"                                      

• powierzchnia 170 stóp kwadratowych 

• wszystkie tkaniny o zerowej przepuszczalności 

• żebra ogonowe 

• 700 HMA Standard 89-210 

CHARAKTERYSTYKA 

• zwiększony zasięg lotu 

• stroma trajektoria lotu szybującego 

• znaczne osiągi lotu przy użyciu tylnych taśm 

• długa faza wytrzymania podczas lądowania 

• przeprojektowane i dopracowane wloty 

• progresywne i skuteczne w zarządzaniu przednie taśmy 

Na przykład: PERFORMANCE DESIGNS 

 

szt. 1 

3 Pokrowiec  

WINGS W14 

Wzrost: 180-185 cm,  

Waga 80-90 kg  

• Spacer Foam Backpad i Legpady (podkładka pod plecy 

i nogi z pianki dystansowej) 

• Stainless Steel Deluxe - elementy ze stali nierdzewnej 

• uchwyt poduszki spadochronu zapasowego (kelly 

green)  

• uchwyt wyczepienia czaszy głównej w kolorze 

czerwonym 

• składany pilocik (kill-line) 

• uchwyt Freefly 

• chest strap: type 8 wide - taśma piersiowa szeroka 

• articulated harness (uprząż przegubowa) 

Na przykład: SUNRISE MANUFACTURING 

 

szt. 2 

4 Pokrowiec  

WINGS W13 

wzrost: 180-185 cm,  

waga 80-90 kg  

• Spacer Foam Backpad i Legpady (podkładka pod plecy 

i nogi z pianki dystansowej) 

• Stainless Steel Deluxe - elementy ze stali nierdzewnej 

• uchwyt poduszki spadochronu zapasowego (kelly 

green)  

• uchwyt wyczepienia czaszy głównej w kolorze 

czerwonym 

• składany pilocik (kill-line) 

• uchwyt Freefly 

• chest strap: type 8 wide - taśma piersiowa szeroka 

• articulated harness (uprząż przegubowa) 

Na przykład: SUNRISE MANUFACTURING 

 

szt. 1 

5 Czasza zapasowa 

PD RESERVE 176 

• powierzchnia 176 stóp kwadratowych 

• czasza 7-komorowa 

• materiał typu F111 

• linki microline lub dacron 

• w kolorze żółtym, białym lub jasnoniebieskim 

Na przykład: PERFORMANCE DESIGNS 

szt. 3 
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6 Automat 

spadochronowy 

VIGIL CUATRO 

• 4 tryby w jednym: PRO - STUDENT - TANDEM - 

XTREME. 

• 20 lat użytkowania, nie wymaga okresów 

przeglądowych. 

• brak obowiązkowej konserwacji. 

• płaska, metalowa i  wodoodporna obudowa (IP 68) (24 

godziny przy 1,8 metra). 

• przyjazny dla użytkownika: łatwy do odczytania 

wyświetlacz alfanumeryczny. 

• piroprzecinak można wymieniać samodzielnie. 

• akumulatory o długiej żywotności (minimum 5 lat lub 

2000 skoków). 

 • ostatnie 16 skoków do odczytania parametrów 

 • łatwy do zainstalowania we wszystkich pokrowcach 

Na przykład: ADVANCED AEROSPACE DESIGNS 

 

szt. 5 

7 Torba na 

spadochron  

• ergonomiczna i wytrzymała torba na kombinezon, 

spadochron, ekwipunek i akcesoria.                                        

• torba posiada kilka wewnętrznych kieszeni na osprzęt i i 

różne drobiazgi. 

 • materiał: kordura. Rozmiar: 44cm/58cm/24cm 

(szer./wys./gr.) 

 Na przykład:TorbaJV 

 

szt. 3 

8 Nawigacja  • projektowny zgodnie ze standardami wojskowymi MIL-

STD-810G, 

•wyświetlacz monochromatyczny o rozmiarze 2", 

•złącze miniUSB, 

•zasilanie barerie AAA, 

•wodoszczelny IPX7, 

• obsługa systemów satelitarnych GPS, GLONASS i 

GALILEO                                                                                                  

• trzyosiowy elektroniczny kompas 

• wbudowany wysokościomierz                                                          

• wbudowany barometr, 

Na przykład GARMIN FORETREX 701 

 

szt. 1 

9 Kask skoczka 

spadochronowego 

TONFLY 3X 

• kolor czarny 

• rozmiar 59                                                                                                

• możliwość awaryjnego zrzutu kasku 

• platforma do montażu kamery (wykończenie carbon)                                                 

• możliwość zamontowania wysokościomierza 

akustycznego 

Na przyklad: TONFLY 3X 

 

szt. 1 

10 Baterie CR 2325 

do 

wysokościomierza 

akustycznego jak 

w poz 11  

• kompatybilne z urządzeniami firmy LARSEN & 

BRUSGAARD 

                                                                            

szt. 10 
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11 Wysokościomierz 

akustyczny z 

książką skoków  

• ostrzeżenia wysokości przy dużych prędkościach 

• ostrzeżenia podczas zniżania na czaszy                                                                                            

• książka skoków - 200 ostatnich 

• możliwość zamontowania w kasku spadochronowym                                                       

• zapisywanie podstawowych parametrów skoku 

Na przykład LARSEN & BRUSGAARD PROTRACK II 

szt. 1 

12 Lightstick 16 x 380 

mm, czerwony 

• wymiary 16 x 380 mm                                                                               

• czas świecenia 12 godzin 

• termin przydatności 3 lata w opakowaniu                                                     

• kolor czerwony 

Na przykład LUMICA LIGHT 

szt. 20 

13 Lightstick 16 x 380 

mm, zielony 

• wymiary 16 x 380 mm                                                                              

 • czas świecenia 12 godzin 

• termin przydatności 3 lata w opakowaniu                                                    

 • kolor zielony 

Na przykład LUMICA LIGHT 

szt. 20 

14 Lightstick 16 x 380 

mm, infra red 

• wymiary 16 x 380 mm                                                                              

 • czas świecenia 12 godzin 

• termin przydatności 3 lata w opakowaniu                                                    

 • infra red 

Na przykład LUMICA LIGHT 

szt. 20 

15 Lightstick  15 x 

155 mm, infra red 

• wymiary 15 x 155 mm                                                                               

• czas świecenia 12 godzin 

• termin przydatności 3 lata w opakowaniu                                                     

• infra red 

Na przykład LUMICA LIGHT 

szt. 50 

16 Lightstick  15 x 

155 mm, zielony 

• wymiary 15 x 155 mm                                                                              

 • czas świecenia 12 godzin 

• termin przydatności 3 lata w opakowaniu                                                     

• kolor zielony 

Na przykład LUMICA LIGHT 

szt. 25 

Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę wraz z rozładunkiem towaru w miejsce 

wskazane przez odbiorcę. 

 

Miejsce dostawy: 

49. Blot Pruszcz Gdański.   

 

Obowiązki Wykonawcy:  

 Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru w  miejsce wskazane przez 

odbiorcę. Termin i miejsce dostawy do terminu wskazanego w ofercie,                                         

z możliwością wcześniejszej dostawy.  

 W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie 

będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed 

dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał 

palet w dniu dostawy (należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika)  

 Palety EURO, zwykłe, nietypowe (w tym palety do szkła) i fabryczne nie podlegają 

zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru 
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 Dostawa winna być realizowana w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku). 

 Asortyment dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać okres przydatności do użycia 

nie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego – dotyczy wybranych 

pozycji z formularza cenowego.  

 Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać                    

i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy. 

 Wraz z dostawą towaru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację                         

o okresie przydatności do użycia danego produktu, jeśli nie będzie to wynikało                       

z dostarczonych dokumentów lub opakowania. 

 W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad produkcyjnych dostarczonego towaru, 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie e-maila lub faxu                                                   

o ujawnieniu wady.  W tym przypadku Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny od 

wad, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Wykonawca na własny koszt                        

i odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru za pokwitowaniem. Koszt dostawy 

towaru nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca. 

 Zamawiający wymaga, aby wymienione produkty były dostarczone w oryginalnych, 

nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne 

informacje dotyczące produkcji, terminu przydatności do użycia oraz parametrów 

technicznych. 

 Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były oznaczone zgodnie z danymi 

określonymi w Formularzu cenowym. W przypadku braku takiego oznaczenia, 

Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany jest przedstawić odpowiednią 

dokumentację (w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia 

wymagania Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie 

przyjęty. 

 W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał 

opisowi określonemu w zaproszeniu – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru,                          

a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem 

zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt. 

 Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, 

dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego posprawdzaniu ilości, rodzaju 

i kompletności przedmiotu zamówienia. 

 Do czasu odbioru dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, ryzyko 

wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utrata środków 

czystości ponosi Wykonawca. 

 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę asortymentu równoważnego                      

w stosunku do artykułów opisanych przez Zamawiającego za pomocą nazw 

handlowych. Przez artykuły równoważne Zamawiający rozumie te, które posiadają takie 

same parametry lub lepsze jak artykuły wskazane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się 

odstępstw w zakresie wielkości, jednostek miary, funkcji, przeznaczenia.  

 W przypadku zaoferowania artykułów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do 

wpisania w formularzu cenowym nazwy produktu równoważnego. Wykonawca 

dodatkowo w ramach opis produktu równoważnego zobowiązany jest dostarczyć do 

oferty dokumenty potwierdzające, że zaoferowane artykuły posiadają takie same 

parametry lub lepsze jak artykuły wskazane przez Zamawiającego tj. kartę 

produktów, kartę katalogową, specyfikację techniczną, opis techniczny lub inny 

dokument w celu potwierdzenia spełnienia przez zaoferowane produkty wymaganych 

przez Zamawiającego parametrów technicznych. 
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 Wykonawca, który nie zaoferuje produktu równoważnego nie ma obowiązku 

przedkładania dodatkowych dokumentów o których mowa jak wyżej. Niezłożenie przez 

Wykonawcę dokumentów wskazanych powyżej tj. potwierdzających, że oferowany 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego będzie 

jednoznaczne z zaoferowaniem przedmiotu zamówienia określonego w formularzu 

cenowym.  

 Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

towaru wraz z fakturą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umieścił na fakturze następujące informacje: 

a) numer umowy, której dotyczy faktura, 

b) nazwę produktu zgodną z dostarczonym asortymentem. 

- Wjazd na teren lotniska należy uzgodnić z dwudniowym wyprzedzeniem pismem 

skierowanym do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za odbiór wskazanej w umowie 

podając: 

- imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego operatora / kierowcy; 

- rodzaj pojazdu / urządzenia oraz numer rejestracyjny. 

 

Warunki gwarancyjne 

 Dostawca udziela gwarancji jakości na dostarczone materiały na okres zgodny z okresem 

gwarancji udzielanej przez producenta danego materiału, lecz nie krótszy niż 24 miesięcy.   

 Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wyroby były: 

a) nowe, nieregenerowane; 

b) pozbawione wad fizycznych i prawnych oraz nie noszące śladów ich wcześniejszego 

używania lub uszkodzenia; 

c) gatunku „I” 

d) dopuszczone do obrotu, 

e) produkty muszą być w szczelnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach i posiadać cechy 

pierwotnego opakowania, 

 

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                                

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

- Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu 

drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych po 

obiekcie lotniskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę 

koordynującą. 

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                      

z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym 

zakresie. 

- W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg - 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia                      

do stanu pierwotnego na własny koszt. 
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- Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem prac, zobowiązany jest wystąpić                                     

o przepustkę zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu przepustkowego dla firm 

zewnętrznych realizujących zadania na terenach kompleksów wojskowych. Ponadto 

Wykonawcy realizujący prace na terenie lotniska wojskowego powinni przejść 

odpowiednie szkolenie z zasad FOD przed wydaniem przepustek. Do wykazu niezbędne są 

dane osób, które będą wykonywały prace tj.: imię i nazwisko, nazwę i numer dowodu 

tożsamości, czasookres oraz miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, a także nazwę firmy.                    

W przypadku pojazdów należy podać czasookres i miejsce wykonywanej pracy, markę 

pojazdu oraz numer rejestracyjny.  

- W dniu zakończenia umowy przepustki osobowe  okresowe i samochodowe należy zdać 

do Sekcji Ochrony Fizycznej. 

- 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 Zbrojonych (wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami 

wynikającymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r.                          

w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej  

(Dz. Urz. MON poz. 18).  

- 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 przedmiotu zamówienia.  

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się                                  

z procedurami wstępu na teren kompleksów wojskowych obowiązujących                               

u Zamawiającego.  

 

2. Termin i miejsce realizacji zmówienia: od dnia popisania umowy do 30.11.2020r.  

 

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie 

zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego                                           

w szczegółowym opisie zostaną odrzucone. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem 

zamówienia powiększonej  o obowiązujący podatek VAT. Cena jednostkowa podana przez 

Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie 

będzie podlegała waloryzacji. 

 

6. Kryteria oceny ofert                                                                                                                                        

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:                                 

cena – 100%. 

Cn* 

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

     Cb* 

Cn  -  cena oferty o najniższej cenie, 

Cb -  cena oferty badanej. 
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Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 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. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

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. 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. 

7. Sposób przygotowania oferty 

Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,  

b) wypełniony i podpisany formularz cenowy,  

UWAGA – Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny nr 8                             

pt. Producent lub nazwa handlowa lub oznaczenie umożliwiające jednoznaczną 

identyfikacje przedmiotu zamówienia - nie wypełnienie kolumny nr 8 skutkować 

będzie odrzuceniem oferty; wskazane dane stanowią treść oferty i nie podlegają 

żadnym uzupełnieniom.  

c) kartę produktów, kartę katalogową, specyfikację techniczną, opis techniczny lub inny 

dokument w celu potwierdzenia spełnienia przez zaoferowane produkty wymaganych 

przez Zamawiającego parametrów technicznych – tylko w przypadku zaoferowania 

produktów równoważnych. 

 

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę można złożyć z wypełnionym i podpisanymi (wraz z pieczątką) załącznikami 

wybranym poniżej sposobem: 

 osobiście, bądź drogą pocztową, w zamkniętej kopercie na adres:  

22 Baza Lotnictwa Taktycznego 

Kancelaria Jawna 

Budynek nr 1, pokój nr 118 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork; 

z dopiskiem OFERTA - Sygn. Sprawy: 22.BLT.SZP.2612.107.2020 

 w formie elektronicznej na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl                                                

(w formie skanu dokumentów – plik pdf)  

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2020 r. o godz. 10.30. 

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

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 

Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego 

mieszczącej się w budynku nr 12, sala odpraw. 

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 

sprawy proceduralne   

p. Justyna NARLOCH  Sekcja Zamówień Publicznych    tel. 261 536 713  

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl
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10. 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 pomyłek rachunkowych i pisarskich. 

d) odwołania postępowania bez podawania przyczyn. (podstawa prawna art. 701 § 3 

Kodeksu Cywilnego) 

 

11. Załączniki: 

a) formularz ofertowy,  

b) formularz cenowy, 

c) projekt umowy. 

 

12. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego. 

13. Informujemy, iż zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane                        

z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie 

podpisana umowa.  

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                        

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: nie dotyczy 

15. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

16. 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 261536287 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. „Dostawa 

materiałów i wyposażenie dla służby wysokościowo-ratowniczej 49 Blot.”                               

sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.107.2020 

 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, 
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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. 

 

  
Z poważaniem 
 

       z upoważnienia 

                    DOWÓDCY  

           22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO                        

 

          SZEF SZTABU 

        /-/ ppłk mgr inż. Andrzej SIKORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz: 

Egz. Nr 1 – ad acta, 

Wykonał: Justyna Narloch (tel. 261 536 713) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


