
  
                     Warszawa, dnia 21 września 2020 r.  

       

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

Zamówienie na usługi społeczne realizowane na podstawie art. 138o ustawy Pzp  

na usługę realizacji kursów językowych dla funkcjonariuszy i pracowników NwOSG i KGSG 
 

Zamawiający: 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 

02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23 

tel. 22-500-31-94 fax. 22-500-37-22 

e-mail: zamowienia.nwosg@strazgraniczna.pl 
              
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i informacje związane z przedmiotowym 

postępowaniem będą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl 
 

Przedmiot zamówienia: 

Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro realizowane na podstawie 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1843 z późn. zm.) ogłoszone przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 

na usługę realizacji kursów językowych dla funkcjonariuszy i pracowników NwOSG i KGSG 

- sprawa nr 16/FI/KS/20. 

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem 

CPV 80580000-3. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki i wymogi określone w SIWZ. 
 

Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne części: 
 

BLOK A – Kursy językowe dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej Straży 

Granicznej 

 

BLOK B – Kursy językowe dla funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału 

Straży Granicznej 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 60 %,  doświadczenie zawodowe – 20%, kwalifikacje 

kadry dydaktycznej – 20%. 
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biuro Przepustek Nadwiślańskiego Oddziału 

Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, w terminie do dnia 

29.09.2020 r., do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29.09.2020 r. o godz. 10.30. 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: 

Joanna Smolińska, tel. 22 500 34 88 

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 

im. Powstania Warszawskiego 

 

płk SG Witold DOROSZ 

http://www.bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/

