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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze 
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz 
z opinią sprawdzającą audyt energetyczny i dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego 
pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz                         
z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i robotami towarzyszącymi”. 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z opinią sprawdzającą audyt 
energetyczny i dokumentację projektową obejmująca m.in.:  

a) Opracowanie opinii weryfikującej audyty energetyczne wykonane w 2011 roku obejmujące 
budynki „A”, „B”, „C-1”;  

b) Opracowanie opinii w zakresie dokumentacji projektowej;  
c) Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie wykonanych robót budowlanych 

obejmującą inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego urzędu 
wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na 
energooszczędne i robotami towarzyszącymi” dla branż konstrukcyjno- budowlanej, 
architektonicznej, sanitarnej (wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna, system 
grzania i chłodzenia), elektrycznej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania. Uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia są Załączniki nr 1-3 do OPZ (ze względu na dość dużą objętość Załączników do 
OPZ – Zamawiający udostępnia wskazane tam dokumenty pod linkiem:  
http://bip.kielce.uw.gov.pl/ftp/pliki/przetargi/Zalaczniki_do_zapytania.zip 
 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest: Jolanta Madej – tel. 41/342-13-15 
 
 Wykonawca dokona wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty i wykonania zadania, jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  
z Zamawiającym. 
 
Termin realizacji zadnia: 90 dni od dnia podpisania umowy. 
Termin realizacji zadania obejmuje wykonanie powyższej ekspertyzy i opinii wraz z dostarczeniem jej do 
Zamawiającego w formie wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca na wykonaną dokumentację projektową udzieli 36-miesięcznej rękojmi. 
 
Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z ich 
dostarczeniem do siedziby Zamawiającego w ilości i formie wskazanej w OPZ. 
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagania określone 
w niniejszym Zapytaniu. 
Wynagrodzenie za wykonaną usługę zostanie zapłacone po odbiorze końcowym realizacji usługi 
w terminie i na warunkach opisanych w umowie.  
 
Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - 
stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania, Wykaz osób - Załącznik nr 4 do Zapytania należy złożyć 
w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu 

http://bip.kielce.uw.gov.pl/ftp/pliki/przetargi/Zalaczniki_do_zapytania.zip


Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, piętro III, pokój 332 lub przesłać faksem 
na nr (41) 343-06-96 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 
do dnia 10 maja 2017 r. do godz.12.00 
 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo 
określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.  
 
Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: nieodpowiadające przedmiotowi zamówienia, oferty 
wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu, oferty niekompletne, oferty podpisane 
przez nieuprawnione osoby. 
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
 
W załączeniu: 
1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zapytania wraz z załącznikami, 
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zapytania. 
3. Warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do Zapytania. 
4. Wykaz osób – Załącznik nr 4 do Zapytania. 
5. Projekt umowy –Załącznik nr 5 do Zapytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


