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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

CENOWEJ  

WYKONANIE BADAŃ OKRESOWYCH ISTALACJI  

I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ 

PIORUNOCHRONNYCH W REJONIE DZIAŁANIA  

24 WOG GIŻYCKO 
 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się 

do w/w zaproszenia ofertowego zastosowanie mają zapisy Kodeksu Cywilnego 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn.zm.) 

 

 

KOMENDANT 

 

                                                      (-)  płk Jarosław JASTRZĘBOWSKI

mailto:24wog.zam@ron.mil.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0018/32760/TEKST-UJEDNOLICONY-USTAWY-PZP-21.10.16.docx
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Uwaga  : w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem – 8/ZO/2020. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CPV: 71314100-3  

Usługi    elektryczne   w    zakresie   badań   okresowych   instalacji  elektrycznych  
i  odgromowych  (pomiarów  eksploatacyjnych   instalacji   i  urządzeń   elektrycznych 

i  odgromowych). 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Wykonanie w obiektach administrowanych przez WOG Giżycko badań okresowych 
instalacji elektrycznych i odgromowych (pomiarów eksploatacyjnych instalacji  
i urządzeń elektrycznych i odgromowych).   
 

2. Ogólny  zakres wykonania usługi obejmuje: 

a) wykonanie oględzin instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych; 

b) 1 pomiar rezystancji izolacji od strony złącza instalacji elektrycznych; 

c) pomiar impedancji pętli zwarciowej; 

d) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych; 

e) badania urządzeń piorunochronnych; 

f) pomiary zespołów prądotwórczych; 

g) sporządzenie protokołów oględzin i pomiarów; 

h)  sporządzenie zestawień tabelarycznych wykonanych pomiarów  

w poszczególnych Jednostkach Wojskowych; 

i) sporządzenie zapisu na płycie CD zawierającego wszystkie protokoły  

i zestawienia    tabelaryczne; 

3. Szczegółowy zakres usług określono w załącznikach  : 

a) Specyfikacji technicznej (Załącznik nr  7 do Zaproszenia); 

b) Przedmiarze pomiarów (Załącznik nr 8 do Zaproszenia); 

c) Zestawieniu zbiorczym oraz zestawieniu zamierzeń w rozbiciu  

na poszczególne Jednostki Wojskowe (Załącznik nr 5 Zaproszenia); 
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4. Wymagania ogólne. 

a) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) Wykonawca lub 

osoba wskazana przez niego do realizacji zadania, musi posiadać: 

 uprawnienia w zakresie badań  kontrolno- pomiarowych instalacji 

elektrycznej serii „D” i „E”  z  gr. I .  

b) Sprawdzenia okresowego instalacji należy dokonać w oparciu  

o obowiązujące przepisy „Prawa Budowlanego” oraz postanowienia  

PN, w szczególności:  

 

 PN-HD 60364.6: 2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6, 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia .Sprawdzanie. 

 PN-EN 62305-3: 2009 Ochrona odgromowa Część 3, Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i  zagrożenie życia. 

Okresowe badania eksploatacyjne muszą potwierdzić prawidłowość działania 

zastosowanych środków ochrony podstawowej, ochrony przy uszkodzeniu i ochrony 

przeciwpożarowej lub wykazać nieprawidłowości i usterki instalacji w tym zakresie. 

5 .Ogólne postanowienia bhp. 

W czasie prób i pomiarów elektrycznych należy stosować niezbędne techniczne  

i organizacyjne środki ochrony tak, aby sprawdzenie nie spowodowało 

niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także uszkodzenia obiektu i wyposażenia 

nawet, gdy stwierdzono niezgodności. Badania powinny być zorganizowane  

i wykonane według sprawdzonych bezpiecznych metod pomiarowych oraz zgodnie  

z wymaganiami norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

6. Lokalizacja robót: 

 

Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko (m. Giżycko, Brożówka, Mrągowo), SOI 

Gołdap (m. Gołdap), SOI Suwałki (m. Suwałki, Szelment), SOI Bemowo Piskie  

 (m. Bemowo Piskie, Ełk, Orzysz, Szeroki Bór), SOI  Węgorzewo (m. Węgorzewo). 

 

7. Warunki realizacji zadania. 

a) Realizacja usługi w godzinach 7ºº-15³º od poniedziałku do czwartku,  

a w piątki  w  godzinach 7ºº- 13ºº.    

b) Prace będą prowadzone w czynnych (działających) jednostkach wojskowych; 

c) Realizacja przedmiotowego zadania związana jest z dostępem do informacji 

niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Od wykonawcy, któremu zostanie 

powierzone wykonanie zadania, wymagane jest posiadanie przez personel, 

Poświadczeń bezpieczeństwa lub Upoważnienia do dostępu do informacji 
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niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, upoważniających do dostępu  

do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. 

W przypadku nie posiadania Poświadczeń bezpieczeństwa lub Upoważnienia 

do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE 

upoważniających do dostępu do informacji niejawnych  

o klauzuli „ZASTRZEŻONE”, dla personelu wykonawcy, któremu zostanie 

udzielone zamówienie objęte niniejszą procedurą, zostanie przeprowadzenie 

szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez 

Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego, oraz 

zostanie wydane upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych  

o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz wydane zostaną Zaświadczenia 

stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych  

na czas realizacji zamówienia. Termin przeszkolenia zostanie ustalony  

w dniu podpisania umowy z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dopuszczenia do wykonania prac w pomieszczeniach i na obszarach 

chronionych, wyłącznie osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa lub 

upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„ZASTRZEŻONE” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia  

w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez Pełnomocnika  

ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego.  

Termin wymaganego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

zostanie ustalony z Pełnomocnikiem (Zastępcą Pełnomocnika) 

Zamawiającego ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dniu podpisania umowy. 

Personel wykonawcy podczas realizacji zamówienia musi posiadać przy sobie 

dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz 

zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

d) Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej  

na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu 

umowy, dostarczenie wniosku (Załącznik nr 9 do zaproszenia) wraz  

z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami; 

e) W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę  

do realizacji umowy obcokrajowców, wymagane jest posiadanie pozwolenia 

wydanego na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 24.01.2017r. w sprawie organizowania współpracy 

międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18); 

 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r. 
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

a)  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa 

szczególnych wymagań w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień, 

przyjmując jako dokument potwierdzający spełnienie tego warunku podpisane 

oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Zaproszenia); 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie określa szczególnych 

wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, 

przyjmując jako dokument potwierdzający spełnienie tego warunku podpisane 

oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik nr 2 do Zaproszenia); 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże co najmniej jedną osobę skierowaną  

do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą ważne świadectwo 

kwalifikacyjne w zakresie: eksploatacja „E” gr. I oraz dozór „D” 

 gr. I  Zgodnie z Rozporządzeniem Minister Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 z późn. zm.). 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY 

 

1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 

do Zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. 

2. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub 

kserokopii. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być 

potwierdzona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osobę/y 

reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane 

muszą być czytelne. 

3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1. 
FORMULARZ OFERTOWY  wypełniony i podpisany wg wzoru 

Zamawiającego (Załącznik nr  1 do Zaproszenia). 

2. 

PEŁNOMOCNICTWO złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 
- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego 
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rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy 

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) 

 

Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia do zaproszenia ofertowego: 

 

4. 

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ 

ZE ŚWIADECTWAMI KWALIFIKACYJNYMI W ZAKRESIE: 

EKSPLOATACJA „E” GRUPA I oraz  W ZAKRESIE DOZORU „D” GR I,  

wydanymi przez komisje kwalifikacyjne, potwierdzające posiadanie przez 

osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia uprawnienia do eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci(kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę reprezentującą firmę) (Dz.U. 2003 r. nr 89, poz. 828) (Załącznik  

nr 4  do Zaproszenia ofertowego) 

5. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Zaproszenia). 
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony 

dokument musi złożyć każdy podmiot. 

4. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej, lub w inny sposób 

zabezpieczonej, kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie 

zewnętrznej opatrzonej adnotacją: 

 

„OFERTA W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 8/ZO/2020 – 

WYKONANIE BADAŃ OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH  

W REJONIE DZIAŁANIA 24 WOG GIŻYCKO” 

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 30.06.2020 r. DO GODZ. 08:30” 

 

5. Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może 

zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego 

zawiadomienia. 

6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

 

 

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

 p. Aneta MILKAMANOWICZ - w sprawach formalnych, od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30, fax: 261-335-641; 

 p. Mirosław BRZEZIŃSKI - w sprawach technicznych, w dniach  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30, fax: 261-335-641. 

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą 

pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 30.06.2020 r.  

do godz. 08:00”.  

 UWAGA: Kancelaria Jawna (pok. 108) znajduje się na terenie 24 Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych 

przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy 

uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje 

się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.  

2. Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 

08:30, w siedzibie Zamawiającego, w sali odpraw. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ SPOSÓB 

OBLICZENIA CENY 

 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy zapisać w „Formularzu 

ofertowym”. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych 

polskich cyfrowo oraz słownie. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  

z terminowym i prawidłowym wykonaniem zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 

upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena 

za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania 

przez Zamawiającego przeliczeń, itp. działań w celu jej określenia. 

5. Cena oferty to cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT, jeżeli ustawa taki 

podatek przewiduje). 

6. Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się  

do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując 

ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się  

do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś 

końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana 

w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku. 
 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
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Lp. Kryterium znaczenie w pkt. 

1. Cena – C 100 pkt. 

 

Kryterium – Najniższa CENA 

CENA (wartość brutto) 

1. Kryterium oceny ofert: 

1.1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę 

według kryterium: Cena oferty brutto – znaczenie 100%, 

1.2. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt, pozostałe oferty są punktowane 

liniowo wedle formuły arytmetycznej, określonej w ppkt 1.4. 

1.3. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt. 

1.4. Za kryterium cenowe X (cena oferty brutto za całość zamówienia) 

przyznane będą punkty wg zasady: 

 

X = (Cn : Cb) x 100 

 

gdzie: Cn – cena ogółem brutto najkorzystniejszej oferty 

Cb – cena ogółem brutto oferty badanej 

 

2. Sposób przyznawania punktów:  

2.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów 

uzyskanych przez Wykonawcę. 

2.2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana  

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie  

z ilością uzyskanych punktów.  

2.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,  

że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru 

zgodnie z art. 703 § 2 Kodeksu Cywilnego. 

4. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert. 

 

 

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zaproszeniu. 

2. Wykonawca, nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy, dostarczy   

do Kierownika Infrastruktury przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku, Kosztorys 

ofertowy, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy (3 egz.).  

Niniejszy kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę obliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia  

w przypadku przerwania realizacji zadań objętych niniejszą umową z winy 

Wykonawcy, bądź z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wartość 

kosztorysu ofertowego musi być zbieżna z wartością oferty; 

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca, który złożył ofertę wspólną,  

przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie 

konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym 

termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż 

termin realizacji zamówienia. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę 

pisemnie (fax, e-mail) bądź telefonicznie.  

6. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

Zaproszenia ofertowego i danych zawartych w ofercie oraz postanowień,  które 

zawarto we wzorze umowy o zamówienie publiczne (Załącznik nr 3  

do Zaproszenia). 

 

 

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY –  załącznik nr 3 Zaproszenia 

ofertowego 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, określa wzór umowy, stanowiący 

Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 
 

 

X. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA: 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 

informację o wyborze na stronie internetowej: 

http://platformazakupowa.pl/pn/24wog 
oraz wyniki postępowania zostaną przesłane Wykonawcom faxem/mailem. 
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XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

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 reprezentowany przez Komendanta 

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, ul. Nowowiejska 20, 

11-500 Giżycko, fax: 261 335 641, e-mail: 24wog.kancelariajawna@ron.mil.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w 24 Wojskowym Oddziale Gospodarczym  

jest Pan Andrzej Gładysz, kontakt: tel. 261 335 134 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego 

w trybie zapytania ofertowego na wykonanie badań okresowych instalacji  

i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych w rejonie działania 24 WOG 

Giżycko , nr post.: 8/ZO/2020; 

 Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom zgodnie  

z wymogiem ustawowym określonym w Ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

 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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XII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW (do pobrania jako oddzielne pliki) 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy;  

Załącznik nr 4 – Wykaz osób; 

Załącznik nr 5 – Zestawienie zamierzeń w rozbiciu na poszczególne Jednostki          

Wojskowe; 

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 7 – Specyfikacja Techniczna; 

Załącznik nr 8 – Przedmiar pomiarów; 

Załącznik nr 9 – Wniosek o wydanie przepustki;  

Załącznik nr 10 – Wzory protokołów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


