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Znak: AG.I.272.2.58.2018        Kielce, 4 grudnia 2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „12-sztuk foteli 

biurowych – specjalistycznych (dla służb dyżurnych pracujących w systemie 24/7)” 

 

Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych w związku 

z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą foteli biurowych – specjalistycznych (dla służb 

dyżurnych pracujących w systemie 24/7) 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.  

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. 
Cena oferty brutto: waga kryterium – 100%. 
 
Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczone fotele.  

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:  

- Pan Jolanta Madej - tel. 41-342-11-32  

 

Termin realizacji zadnia: do 21.12.2018 r. 

 

Cena oferty powinna obejmować całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie niniejszego 

zamówienia, łącznie z dostawą przedmiotu zamówienia, jego rozładunkiem w siedzibie ŚUW w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego oraz ewentualnym montażem.  

 

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - stanowiący 

Załącznik nr 2 do Zapytania oraz odpowiednio wypełnioną specyfikacje techniczna oferowanych foteli – stanowiącą 

Załącznik nr 3 do Zapytania) należy złożyć w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, piętro III, pokój 332, 

lub przesłać faksem na numer 41 343 06 96 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl 

do dnia 7 grudnia 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 uprawnione do reprezentacji podmiotu, który udziela 

pełnomocnictwa. 

 

Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: niekompletne (tzn. oferty w których występują braki 

wymaganych dokumentów), niepodpisane, podpisane przez nieuprawnione osoby, które wpłynęły po terminie oraz 

oferty, które nie zostały złożone w formie wymaganej przez Zamawiającego.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę jeżeli: jest niezgodna z przedmiotem zamówienia, 

została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymagań 

Zamawiającego, zawiera rażąco niską cenę. 
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Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 do Zapytania - Specyfikacja techniczna oferowanego fotela 

4. Załącznik nr 4 do Zapytania - Projekt umowy  

5. Załącznik nr 5 do Zapytania - Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego 

danych osobowych w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


