
 

 

Znak: AG-I.272.2.12.2017                                                            Kielce, 22 maja 2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze zaprasza 

do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Remont rozdzielni elektrycznej zasilającej CPR”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana w rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pom. nr 007 (piwnice)  

w budynku „A” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, rozdzielni niskiego 

napięcia gwarantowanego UPS Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

 

Przewidywane wyposażenie rozdzielni niskiego napięcia obejmuje: 

1. Pole dopływowe z UPS – 1 szt. 

2. Pole odpływowe (zasilanie obecnych odbiorów) – 4 szt.  

3. Pole odpływowe (rezerwa) – 2 szt.  

4. Zabezpieczenie rozdzielni – rozłączniki bezpiecznikowe. 

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:  

- Dominika Domagała - tel. 41-342-11-74  

 

 Zamawiający umożliwia dokonanie Wykonawcy wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zadania. 

 

Termin realizacji zadania: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 

Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli 60-miesięcznej rękojmi. 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wymagania określone w niniejszym Zapytaniu. 

 

Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto (cena oferty) za wykonane zadanie. Cena oferty musi uwzględniać 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - stanowiący 

Załącznik nr 1 do Zapytania oraz Wykaz osób - 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 29 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. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 

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. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania. 

2. Warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Zapytania. 

3. Wykaz osób – Załącznik nr 3 do Zapytania. 

4. Projekt umowy –Załącznik nr 4 do Zapytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


