
 

 

 

Znak: AG-I.2601.197.2014                                              Kielce,  26 listopada 2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Biuro Administracyjno- 

Gospodarcze zaprasza do złożenia oferty na realizację  zadania pn.: „Zakup kabiny dla palących  

z drzwiami automatycznymi”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1do niniejszego Zapytania. 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pan Mieczysław Wróbel - tel. 41-342-13-18. 

 

Termin wykonania zadania: 21 dni od dnia podpisania umowy.  

 

Wykonawca zapewni  świadczenie usługi serwisowej w okresie gwarancji. 

 

Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 36 miesięcy gwarancji od dnia odbioru 

przedmiotu zamówienia po uruchomieniu i sprawdzeniu działania kabiny, przeszkoleniu 2 

pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi kabiny dla palących. 

Cenę oferty będzie stanowiła suma kwot: 

-- za wartość kabiny, transport i montaż kabiny w siedzibie Zamawiającego, uruchomienie  

i sprawdzenie działania kabiny, przeszkolenie 2 pracowników - wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi kabiny dla palących. 

-- za świadczenie usługi serwisowej w okresie gwarancji przez okres 36 miesięcy - 3 serwisy w 

roku (tj.: 3 x 3 = 9 serwisów w okresie gwarancji). 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny jednostkowej za świadczenie usługi 

serwisowej w okresie gwarancji, celem przyszłych rozliczeń. 

 

Wynagrodzenie za pełnienie serwisu gwarancyjnego zostanie zapłacone każdorazowo po wykonaniu 

prac związanych ze świadczeniem usług serwisowych w okresie gwarancji, i po podpisaniu protokołu 

odbioru prac dotyczących świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji. 

 

 

 



 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy  

- stanowiący załącznik nr 2 do zapytania), aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG oraz 

specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia poświadczającą jego zgodność z Opisem 

przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3 do Zapytania; należy składać w Sekretariacie Biura 

Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, piętro III, pokój 

337, lub przesłać faksem na nr (41) 343-06-96 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl  do dnia 2  grudnia 2014 r. do godz. 1500.    

 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz  spełniającą wymagania określone  

w niniejszym Zapytaniu. 

 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę 

prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

Pozostawia się bez rozpoznania oferty: złożone po terminie, nieodpowiadające przedmiotowi 

zamówienia, oferty wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu, oferty 

niekompletne , oferty podpisane przez nieuprawnione osoby, oferty zawierające rażąco niską cenę w 

stosunku do szacunkowej wartości zamówienia. 

W przypadku wskazania ceny za większą ilość serwisów w roku  Zamawiający pozostawi ofertę bez 

rozpoznania. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

 

W załączeniu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Zapytania. 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2  do Zapytania. 

3. Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do Zapytania  

4. Projekt umowy – załącznik nr 4 do Zapytania. 
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