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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Biuro Administracyjno-Gospodarcze zaprasza 
do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w zw. z art. 6a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na realizację zadania pn.: 
”Zakup energii elektrycznej dla budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 t. j.) o łącznym szacowanym 
wolumenie określonym w Załączniku nr 1A do Zapytania – Prognozowanym zapotrzebowaniu na energię. 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania. 
 
Termin realizacji zadnia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2017 r.  
 
Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze 
ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagania określone w niniejszym Zapytaniu. 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - stanowiący 
Załącznik nr 2 do Zapytania, Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do Zapytania należy złożyć w zamkniętej kopercie 
w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu 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 22 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. 
 
W załączeniu: 
1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zapytania  
2. Prognozowane zapotrzebowanie na energię – Załącznik nr 1A  
3. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zapytania. 
4. Formularz cenowy – Załącznik nr 3 do Zapytania. 
5. Projekt umowy –Załącznik nr 4 do Zapytania. 
 


