
 

Znak: AG-I.272.2.10.2018                    Kielce,  14 marca 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.: ”Organizacja wycieczki autokarowej do Belgradu dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach”. 

 

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie wycieczki zagranicznej autokarowej do Belgradu w dniach             

16-20.05.2018 r. (wyjazd w godzinach wieczornych w dniu 16.05.2018 r., powrót w godzinach nocnych w dniu 

20.05.2018 r.) dla 30 osób tj. pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

Miejsce zakwaterowania oraz Doświadczenie w organizacji wycieczek zagranicznych podlegają ocenie, zgodnie 

z przyjętym Kryterium wyboru oferty – Załącznikiem nr 5 do Zapytania.  

 

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

realizacji zadania oraz cenę brutto przypadającą na jednego uczestnika wycieczki – bez ceny biletów wstępu 

do zwiedzanych obiektów. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie 

koszty związane z wykonaniem zamówienia, 

 

Cena oferty brutto wynika z iloczynu ceny brutto przypadającą za jednego uczestnika wycieczki i przewidywanej 

ilości osób. 

 

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

Załącznik nr 2, szczegółowy program wycieczki - ceny biletów wstępu do zwiedzanych obiektów powinny zostać 

wyszczególnione odrębnie, Wykaz usług – stanowiący Załącznik nr 4 oraz Oświadczenie – stanowiący Załącznik 

nr 6 - należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Oferta na zorganizowanie wycieczki 

autokarowej do Belgradu dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” lub przesłać 

faksem na nr (41) 343-06-96 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 

21 marca 2018 r., do godz. 10.00. 

 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo 

określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.  

 

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. Kryteria wyboru oferty – Załącznik nr 5 

6. Oświadczenie – Załącznik nr 6 

7. Projekt umowy –Załącznik nr 7 
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