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WDA.2600.41.2022 Warszawa, dnia 01.12.2022 r.

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej 
w art. 2 pkt. 1 ppkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.) jest 
prowadzone zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 

Warszawa Wesoła, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie 
załączonego formularza do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. Przedmiot zamówienia/nazwa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa składników umundurowania określonych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie umundurowania 
pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej inspekcji (Dz. U. z 
2022 r. poz. 466).
Szczegółowy wykaz i wymagania jakościowe dotyczące poszczególnych składników umundurowania  
stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Warunki realizacji dostawy 
W uzgodnionym wcześniej terminie oraz miejscu na terenie Warszawy, Wykonawca dokona zdjęcia 
miary z pracowników, dla których przeznaczone są sorty mundurowe stanowiące przedmiot 
zamówienia. 
Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła .
Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na każdy z  dostarczonych sortów mundurowych. 
Koszt dostawy ponosi Wykonawca.
Warunki płatności – w terminie 14 dni o daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie wybranego Wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Ilość towaru:
Według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

4. Termin realizacji zamówienia – do 30 marca 2023 r. 

5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w tym 
postępowaniu jest cena brutto wyrażona w polskich złotych. Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki opisane przez Zamawiającego, przez co należy 
rozumieć ofertę z najniższą ceną. 
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
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6. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Ewelina Gawrońska
Tel. 514 930 175
e-mail: da-warszawa@piorin.gov.pl

7. Termin do którego należy składać oferty:
Oferty należy składać osobiście w budynku WIORIN w Warszawie, listownie na adres Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-
Wesoła bądź e-mailowo na adres da-warszawa@piorin.gov.pl do dnia 07.12.2022 r. do godziny 12.00.

8. Sposób płatności
Zapłata za dostarczony przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej po 
dostawie składników umundurowania zawartych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Zapłata będzie dokonana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do 
zapytania ofertowego, w zależności od stanu zatrudnienia pracowników w Oddziale Granicznym WIORiN w 
Warszawie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udzielają:
Pani Halina Gniado – tel. 606 131 625; e-mail: da-warszawa@piorin.gov.pl
Pani Ewelina Gawrońska – tel. 514 930 175; e-mail: da-warszawa@piorin.gov.pl 

   Kierownik Działu Administracyjnego
 
          Halina Gniado
                  /podpisano elektronicznie/

 

mailto:da-warszawa@piorin.gov.pl
mailto:da-warszawa@piorin.gov.pl
mailto:da-warszawa@piorin.gov.pl
mailto:da-warszawa@piorin.gov.pl


CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Składniki umundurowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022r. 
w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej 

Inspekcji.
Lp Nazwa Opis Ilość

1 Kurtka zimowa

Wodoodporna, wiatroodporna, ocieplana, oddychająca, z kapturem. Kurtka służbowa zimowa z 
podpinką i ocieplaczem z polaru. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty podwójną plisą 
zapinaną na napy. Kurtka ma doszyty na stałe kaptur z daszkiem, ocieplony polarem. Na wysokości 
lewej i prawej piersi są naszyte kieszenie nakładane z patką, zapinane taśmą samosczepną. Dół patek 
jest wykończony wypustką odblaskową w kolorze srebrnym. Na dole przodu kurtki są naszyte dwie 
kieszenie nakładane z patkami zapinanymi na napy. Na lewym rękawie pomiędzy barkiem a łokciem 
jest naszyta kieszeń nakładana z patką zapinaną taśmą samosczepną, z wykończeniem wypustką 
odblaskową. Na górnej części pleców umieszczony odblaskowy napis "Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Na patce 
górnej lewej kieszeni znajduje się odblaskowy napis "PIORiN" w kolorze srebrnym, wykonany 
metodą wgrzewania w materiał. Ocieplacz z polaru z odpinanymi rękawami, po odpięciu rękawów 
może być używany jako kamizelka.

5

2 Kurtka letnia

Wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, z membraną. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny 
kryty podwójną plisą zapinaną na napy, ma doszyty na stałe kaptur z daszkiem. Na wysokości lewej 
i prawej piersi wszyte wpuszczane kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne, przykryte patkami. Dół 
patek wykończony wypustką odblaskową w kolorze srebrnym. Na dole kurtki umieszczone 
symetrycznie wpuszczane kieszenie z patkami zapinanymi taśmą samosczepną. Patki wykończone 
taśmą wypustową odblaskową w kolorze srebrnym. Na lewym rękawie, w górnej części, jest naszyta 
kieszeń z mieszkiem i klapką zapinaną taśmą samosczepną. Na górnej części pleców umieszczony 
odblaskowy napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa" w kolorze srebrnym, 
wykonany metodą wgrzewania w materiał. Na patce górnej lewej kieszeni znajduje się odblaskowy 
napis "PIORiN" w kolorze srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał.

5

3 Kurtka typu softshell

Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny, z dopinanym na zamek błyskawiczny kapturem. Na dole 
kurtki umieszczone symetrycznie wpuszczane kieszenie zapinane na suwak. Na górnej części pleców 
umieszczony odblaskowy napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa" w kolorze 
srebrnym, wykonany metodą wgrzewania w materiał. Po lewej stronie, na wysokości klatki 
piersiowej, znajduje się odblaskowy napis "PIORiN" w kolorze srebrnym, wykonany metodą 
wgrzewania w materiał. W dolnej części na całym obwodzie i na rękawach (mankietach) elementy 
odblaskowe.

5

4 Bluza

Wykonana z polaru, z dwiema kieszeniami zapinanymi na suwak i wzmocnieniami na łokciach i 
ramionach. Po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, znajduje się wyszyty mechanicznie napis 
"PIORiN". Na rękawach (mankietach) elementy odblaskowe. Stanowi dodatkowe ocieplenie do 
kurtki zimowej. Odpinane rękawy.

5

5 Spodnie letnie

Spodnie letnie z wysokim stanem. Na dole spodni wszyta patka umożliwiająca regulację szerokości 
dołu nogawek. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości spodni wszyta lamówka odblaskowa w 
kolorze srebrnym. Z przodu, na wysokości kolan, wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na bokach 
nogawek naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na napy. Na patkach umieszczony napis "PIORiN" 
w kolorze srebrnym. Tylne kieszenie zapinane na napy.

10

6 Spodnie zimowe

Spodnie zimowe z wysokim stanem wykonane z ciepłego materiału. Na dole spodni wszyta patka 
umożliwiająca regulację szerokości dołu nogawek. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości spodni 
wszyta lamówka odblaskowa w kolorze srebrnym. Z przodu, na wysokości kolan, wzmocnienia z 
tkaniny zasadniczej. Na bokach nogawek naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na napy. Na 
patkach umieszczony napis "PIORiN" w kolorze srebrnym. Tylne kieszenie zapinane na napy.

10

7

Koszulobluza z 
długim rękawem w 
kolorze błękitnym, 
białym lub 
jasnoszarym

Zapinana na guziki. Na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. 
Nad patką lewej kieszeni znajduje się wyszyty mechanicznie napis "PIORiN". Damska koszulobluza 
taliowana 10

8

Koszulka typu polo z 
krótkim rękawem w 
kolorze błękitnym, 
białym lub 
jasnoszarym

Zapinana na 3 guziki, z kołnierzykiem. Po lewej stronie jest naszyta kieszeń zewnętrzna z guzikiem. 
Nad kieszenią znajduje się wyszyty mechanicznie napis "PIORiN".

10

9

Koszulka typu T-
shirt z krótkim 
rękawem w kolorze 
błękitnym, białym 
lub jasnoszarym

Po lewej stronie jest naszyta kieszeń zewnętrzna. Na kieszeni znajduje się wyszyty mechanicznie 
napis "PIORiN".

10

10
Koszulobluza z 
krótkim rękawem w 
kolorze błękitnym, 

Zapinana na guziki. Na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. 
Nad patką lewej kieszeni znajduje się wyszyty mechanicznie napis "PIORiN". Damska koszulobluza 
taliowana.

10
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białym lub 
jasnoszarym

11 Czapka zimowa typu 
sportowego

Wykonana z polaru, z wykończeniem z dzianiny w tym samym kolorze co kolor polaru. Na przodzie 
czapki znajduje się haftowany mechanicznie wizerunek orła w kolorze srebrnym, pod nim haftowany 
mechanicznie napis "PIORiN". Czapka ma doszyte nauszniki z polaru, które w zależności od 
warunków atmosferycznych mogą być wysunięte lub schowane do wewnątrz.

5

12
Czapka letnia z 
daszkiem typu 
sportowego

Na przodzie czapki znajduje się haftowany mechanicznie wizerunek orła w kolorze srebrnym, pod 
nim haftowany mechanicznie napis "PIORiN". 5
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