
Znak: AG-I.272.2.32.2017          Kielce, 19 grudnia 2017 r. 
 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1  
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ”Konserwacja stałych 
urządzeń gaśniczych, gaśnic i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.  
 

Zamawiający, w związku z zadanym pytaniem udziela wyjaśnień:  

Pytanie 1  

„…czy firma świadcząca w/w usługi musi posiadać Certyfikat dla przedsiębiorstw wydany na podstawie art. 30 ust. 

7 ustawy z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych gazach cieplarnianych 

(Dz. U. poz. 881) 

Posiadanie takiego dokumentu wynika z obowiązujących przepisów i jest wydawane przez Urząd Dozoru 

technicznego dla firm wykonujących instalowanie oraz konserwację lub serwisowanie systemów ochrony 

przeciwpożarowej” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach aktualnie obowiązujące Załączniki: Załącznik nr 1 do Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 do Zapytania – Formularz ofertowy, Załącznik nr 4 do Zapytania – Warunki udziału 

w postepowaniu, Załącznik nr 5 do Zapytania – Wykaz osób.  

Jednocześnie Zamawiający, informuje iż dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w ten sposób, że:  

Było:  

Ofertę (wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - stanowiący 

Załącznik nr 2 oraz Formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 3, Wykaz osób – stanowiący Załącznik nr 5 należy 

składać w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

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  21 grudnia 2017 r., do godz. 900. 

Jest: 

Ofertę (wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - stanowiący 

Załącznik nr 2 oraz Formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 3, Wykaz osób – stanowiący Załącznik nr 5, 

dokument potwierdzający posiadanie Certyfikatu przedsiębiorstw oraz dokument potwierdzający posiadanie 

Certyfikatu personelu) należy składać w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, 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  27 grudnia 2017 r., do godz. 1100. 
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