
 

Znak: AG-I.272.2.6.2018                   Kielce,  12 stycznia  2018 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zadania 

pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie Quizu Historycznego dla młodzieży szkolnej z województwa 

świętokrzyskiego z dodatkowymi atrakcjami”. 

 

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie (Eventu) Quizu Historycznego dla młodzież w wieku od 7 – 19 

lat, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i opracowaną przez Wykonawcę koncepcją. Szczegółowy Opis 

przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonane zadanie stanowiącą sumę wszelkich kosztów potrzebnych do 

realizacji zadania (m.in.: opracowanie stworzenie aplikacji multimedialnej, przygotowanie materiałów dla 

uczestników Quizu, zapewnienie zaplecza sprzętowego, zapewnienie osoby do przeprowadzenia Quizu, 

ewentualnie pomocy dla prowadzonego Quizu, zapewnienie osób do obsługi dodatkowych animacji, zapewnienie 

pomocy technicznej) Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec osób trzecich  

i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia podczas 9 spotkań, zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia.   

 

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

Załącznik nr 2 oraz opracowaną koncepcję przeprowadzenia Quizu Historycznego) 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 18.01.2018 r., do godz. 8.00. 

 

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 wybierze ofertę z najniższą ceną i spełniającą wymagania Zamawiającego. 
Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: nieodpowiadające przedmiotowi zamówienia, 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 

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 

3. Projekt umowy –Załącznik nr 3 

mailto:sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

