
 

Znak: AG-I.272.2.9.2018                    Kielce, 28 lutego 2018 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

 Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Biuro Administracyjno-Gospodarcze 
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania 
pn.: ”Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XII edycji nagrody Wojewody 
Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2017”. 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XII Edycji Nagrody 
Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2017” na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Gala „Laur Świętokrzyski 2017” odbędzie się w Centrum Kongresowym Targi Kielce mieszczącym się przy  
ul. Zakładowej 1, 25-672 Kielce. 
Gala „Laur Świętokrzyski 2017” odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r., w godzinach 19.00 – 21.00 (część 
oficjalna), 21.00 - 03.00 (bankiet).  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, w którym odbędzie się Gala w celu 
uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty.  
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pani Ewa Kotwica tel.: (41) 342-14-80. 
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonane zadanie stanowiącą sumę wszelkich kosztów potrzebnych do 
realizacji zadania. 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena:  
Cena oferty brutto: waga kryterium - 100 % 
Do oferty należy dołączyć: 
1. Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - stanowiący  

Załącznik nr 2; 
2. Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Wykaz usług – stanowiący Załącznik nr 4. 
Ofertę należy złożyć 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 05.03.2018 r., do godz. 1200.  
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 
niekompletne, oferty podpisane przez nieuprawnione osoby, oferty zawierające rażąco niską cenę w stosunku do 
szacowanej wartości zamówienia.  
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. Warunki udziału w postepowaniu – Załącznik nr 3 
4. Wykaz usług – Załącznik nr 4  
5. Projekt umowy –Załącznik nr 5 
6. Rider akustyczny 
7. Rider oświetleniowy 
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