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ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tel. 41 342 16 88; fax 41 342 14 03
e-mail: sekretariat.wbizk@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dnia 27-11-201 7r.

Zapytanie ofertowe

Skarb Państwa — Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach — Wydział Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego zaprasza do złożenia oferty na zakup niżej wymienionego sprzętu:

a) Kamizelka pneumatyczna dla doroslych 150N

b) Kamizelka pneumatyczna dla dzieci 150N

c) Kamizelki ratunkowe dla dzieci 100N

d) Kamizelki ratunkowe dla dorosłych 150N

e) Nabój C02 do kamizelek 33g (dla dorosłych)

1) Nabój C02 do kamizelek 33g z wyzwalaczem (dla dorosłych)

g) Nabój C02 do kamizelek min. 20g (dla dzieci)

h) Nabój C02 do kamizelek min. 20g z wyzwalaczem (dla dzieci)

- ilość sztuk — 4

- ilość sztuk—2

- ilość sztuk — 6

- ilość sztuk — 10

- ilość sztuk — 5

- ilość sztuk — 1

- ilość sztuk — 5

- ilość sztuk — 1

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pani Aneta Szałowska—tel. 41 342 1476.

Termin wykonania zadania: do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Do oferty należy załączyć wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Formularz

ofertowy (Załącznik nr I do Zapytania) oraz opis oferowanego sprzętu ze zdjęciami.

Formularze ofertowe należy składać drogą elektroniczną na adres: whizk05(kielce.uw.o\.pl lub

przesłać faxem na nr 41 342-14-04 do dnia 01.12.2017 r., do godz. 15.00.

Zamawiajqcy wybierze ofertę z najniższq ceng oraz spełniajgcg wyma,ania określone

w niniejszynz Zapytaniu.

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie

z kosztami dostawy i rozładunkiem w Magazynie Interwencyjnym Wojewody ul. Skrajna 61

w Kielcach.

Pozostcryia się bez rozpoznania oferty: złożone po terminie, nieodpowiada/gce przedmiotowi

zamówienia, oferty wykonawców niespełniajacych warunków udziału w postępowaniu, oferty

niekompletne, oferty podpisane przez nieuprawnione osoby, oferty zawieraigce rażgco niska cenę

W stosunku do szacunkowej wartości zamówienia.
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W zahiczeniu:

Załącznik nr I — Formularz ofertowy
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Michał Warszawski


