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Egz. nr 

Malbork, dnia 21 września 2020 r. 

 

Wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego) 
 

 

Nr sprawy: 22.BLT.WFiS.2612.1.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zabezpieczenie 

organizacji Mistrzostw Dowództwa Generalnego RSZ nr 5 SIŁY POWIETRZNE w futsalu  

w okresie od dnia 06.10.2020 r. do dnia 08.10.2020 r. 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 Mistrzostw Dowództwa 

Generalnego RSZ nr 5 SIŁY POWIETRZNE w futsalu w okresie od dnia 06.10.2020 

r. do dnia 08.10.2020 r. dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Wynajęcie hali widowiskowo – sportowej w m. Malbork w okresie  

od dnia 06.10.2020 r. do dnia 08.10.2020 r.: 
Hala posiadająca: 

- boisko do piłki nożnej halowej (futsal) w kształcie prostokąta o długości  

od 25 m do 42 i szerokości od 15 m do 25 m przy czym długość linii bocznej 

jest większa niż długość linii bramkowej. Pole gry oznaczone liniami 

bocznymi i bramkowymi, podzielone na dwie połowy linią środkową. 

Pośrodku linii bramkowych umieszczone bramki o szerokości 3 m   

i wysokości 2 m, których słupki i poprzeczka mają grubość i szerokość 8 cm. 

Bramki wyposażone w siatkę zamocowaną na tylnych krawędziach słupków  

i poprzeczki; 
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- trybuny umożliwiające bezpieczną obserwację widowiska sportowego 

rozgrywanego na płycie głównej; 

- zespół szatni i natrysków (cztery szatnie opisane zgodnie z wykazem 

reprezentacji biorących udział w mistrzostwach); 

- oświetlenie; 

- elektroniczny pomiar czasu z możliwością generowania komunikatów 

(elektroniczna tablica wyników); 

- system nagłośnienia umożliwiający odtworzenie wybranego przez organizatora 

podkładu muzycznego mp3, wyposażony w mikrofon umożliwiający 

prowadzenie zrozumiałego przekazu informacji osobom znajdującym się  

na trybunach oraz płycie hali sportowej. 

 

2) Usługa w zakresie sędziowania: 
- obsługa sędziowska – 2 sędziów posiadających stosowne uprawnienia 

państwowe (PZPN) do prowadzenia określonych rozgrywek sportowych  

z uwzględnieniem zasad zawodów sportowych obowiązujących przy 

organizacji Mistrzostw Dowództwa Generalnego RSZ nr 5 SIŁY 

POWIETRZNE w futsalu w okresie od dnia 06.10.2020 r. do dnia  

08.10.2020 r. w m. Malbork; 

- usługa obejmować będzie sędziowanie 24 meczów (około 16 godzin 

sędziowania) zgodnie z w/w przepisami oraz rozstrzygania spornych 

aspektów zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN; 

- dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie wliczone w cenę. 

 

3) Wykonanie medali zespołowych: 
Medale muszą spełniać następujące wymagania: 

- wykonane z cynku zgodnie z dostarczonym projektem; 

- kształt: okrągły; 

- średnica: 7 cm; 

- taśma białoczerwona o szerokości 2,5 cm i długości całkowitej 100 cm; 

- ilość łączna: 36 szt. w tym: 

 12 szt. za zajęcie I miejsca; 

 12 szt. za zajęcie II miejsca; 

 12 szt. za zajęcie III miejsca; 

- projekt zostanie dostarczony pocztą elektroniczną; 

- opakowanie i dostawa w cenie oferty. 

 

4) Wykonanie pucharów: 
- ilość: 3 szt.; 

- kielich metalowy z uszami; 

- w komplecie tabliczki z grawerem na podstawę pucharu o rozmiarze 

odpowiadającym wielkości pola jednego jej boku; 

- puchary o trzech różnych rozmiarach w jednakowym wzornictwie: 

 za zajęcie I miejsca, o minimalnej wysokości 60 cm; 

 za zajęcie II miejsca, o minimalnej wysokości 55 cm; 

 za zajęcie III miejsca”, o minimalnej wysokości 50 cm; 

 projekt na tabliczki z grawerem zostanie dostarczony pocztą 

elektroniczną. 

- opakowanie i dostawa w cenie oferty. 

 



Strona 3 z 10 

 

5) Wykonanie statuetek: 
- ilość 3 szt.; 

- statuetki o regularnych bądź nieregularnych kształtach z możliwością 

personalizacji; 

- minimalna wysokość: 25 cm; 

- 3 jednakowe statuetki: 

 Za zdobycie tytułu ”Najlepszy Zawodnik Mistrzostw”. 

 Za zdobycie tytułu ”Najlepszy Strzelec Mistrzostw”. 

 Za zdobycie tytułu ”Najlepszy Bramkarz Mistrzostw”. 

- projekt nadruku zostanie dostarczony pocztą elektroniczną; 

- opakowanie i dostawa w cenie oferty. 

 

6)  Zakup nagród dla wyróżnionych żołnierzy: 

- pendrive 128 GB: 

 ilość: 3 szt.; 

 pojemność 128 GB; 

 interfejs 3.0; 

 maksymalna prędkość zapisu: 10 MB/s; 

 maksymalna prędkość: 100 MB/s. 

- pendrive 64 GB 

 ilość: 12 szt.; 

 pojemność 64 GB; 

 interfejs 3.0; 

 maksymalna prędkość zapisu: 10 MB/s; 

 maksymalna prędkość: 100 MB/s. 

- pendrive 32 GB 

 ilość: 12 szt.; 

 pojemność 32 GB; 

 interfejs 3.0; 

 maksymalna prędkość zapisu: 10 MB/s; 

 maksymalna prędkość: 100 MB/s. 

 

7) Wykonanie kalendarzy trójdzielnych z nadrukiem: 

- ilość: 84 szt.; 

- główka: 

 wymiary: 300x205 mm; 

 wypukła; 

 foliowana folią błysk. 

- plecki: 

 wymiary: 300x550 mm; 

 druk jednostronny, kolorowy; 

 kalendarium czarno – czerwone o wymiarach 275x135 mm; 

 okienko czerwone. 

- wykonane zgodnie z dostarczonym projektem; 

- projekt zostanie dostarczony pocztą elektroniczną; 

- opakowanie i dostawa w cenie oferty. 

 

8) Wykonanie ryngrafów z podziękowaniami. 
- ilość: 10 szt.; 
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- wykonany zgodnie z dostarczonym projektem; 

- podkład mdf o wymiarach nie mniejszych niż 180x231mm i grubości  

nie mniejszej niż 15 mm; 

- posiada wbudowane uchwyty umożliwiające powieszenie w poziomie  

lub pionie na ścianie; 

- wygrawerowana grafika na podłożu z tworzywa sztucznego w kolorze 

srebrnym; 

- projekt zostanie dostarczony pocztą elektroniczną; 

- opakowanie i dostawa w cenie oferty. 

 

9) Zabezpieczenie kulturalno – oświatowe mistrzostw – spiker zawodów: 
- podlega kierownikowi zawodów; 

- do jego obowiązków należy: 

 komentowanie w czasie rzeczywistym meczów o V, III i I miejsce  

w dniu 08.10.2020 r.; 

 oficjalne zakończenie mistrzostw w dniu 08.10.2020 r.  

z uwzględnieniem ceremonii wręczania pucharów; 

 przedstawianie informacji o zespołach i zawodnikach uczestniczących  

w zawodach; 

 przedstawianie wszelkich niezbędnych danych członków Komitetu 

Organizacyjnego i Honorowego; 

 nadawanie napięcia mistrzostwom. 

- dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie wliczone w cenę. 

 

Wszystkie projekty zostaną dostarczone do Wykonawcy drogą elektroniczną w dniu 

podpisania umowy. 

 
II.   OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ –  CPV: 

 

             92622000-7 – Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych 

III.  TERMIN  ORAZ MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 

1. a) w zakresie wynajęcia hali widowiskowo – sportowej oraz sędziowania: w okresie 

od dnia 06.10.2020 r. do dnia 08.10.2020 r. 

a) w zakresie wykonania i dostarczenia, nagród rzeczowych, medali, kalendarzy, 

ryngrafów, statuetek i pucharów: dostawa do dnia 07.10.2020 r. 

b) w zakresie wykonania zabezpieczenia kulturalno-oświatowego – spiker zawodów:  

w dniu 08.10.2020 r. 

 

 

Miejsce wykonywania usługi: miejscowość Malbork. 
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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. 

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). 
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* 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 usługę polegającą 

na zabezpieczeniu organizacji Mistrzostw Dowództwa Generalnego RSZ  

nr 5 SIŁY POWIETRZNE w futsalu w okresie od dnia 06.10.2020 r.  

do dnia 08.10.2020 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; 

− 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.   
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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.wfis@ron.mil.pl  ( w formie skanu dokumentów – 

plik pdf ). 

 

 

 

       TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA: 23.09.2020 r., godz. 11.30 

 

X.   MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PROPOZYCJI CENOWEJ: 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2020 r., godz. 12.00  w siedzibie Zamawiającego 

mieszczącej się w budynku nr 12, sala odpraw, sekcja zamówień publicznych 

(pokój nr 14). 

 

Nazwa Wykonawcy   22. Baza Lotnictwa Taktycznego 

Adres       Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

 

    Oferta na zapytanie cenowe pn.: 

 

”Zabezpieczenie organizacji Mistrzostw Dowództwa Generalnego RSZ nr 5 SIŁY 

POWIETRZNE w futsalu w okresie od dnia 06.10.2020 r. do dnia 08.10.2020 r.  

dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.” 

 

        Sygnatura sprawy:22.BLT.WFiS.2612.1.2020 - Marcin KRAUJUTOWICZ. 

             Nie otwierać przed dniem: 23.09.2020 r., godz. 12.00 
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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 

st. kpr. Daniel TARAS  

            numer telefonu   –  261 536 286 

  

 

 

Zapytania i wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania 

wymagają zachowania pisemności postepowania. Zapytania można kierować  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 22blt.wfis@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 

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 Mistrzostw Dowództwa Generalnego RSZ nr 5 SIŁY 
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POWIETRZNE w futsalu w okresie od dnia 06.10.2020 r. do dnia 08.10.2020 r.  

dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.” sygnatura sprawy: 

22.BLT.WFiS.2612.1.2020, 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.  

__________________________ 

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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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 

 

DOWÓDCA 

22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

/-/ płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA                                                                                                   
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