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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-

Gospodarcze zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Konserwacja urządzeń 
dźwigowych SCHINDLER w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. 

 
Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych 

w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania. 
 

Termin realizacji zamówienia: 

• od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena – 100 % 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji raz na 30 dni : 
Konserwacja urządzeń dźwigowych obejmuje wykonanie konserwacji, kontroli, serwisu oraz napraw 
urządzeń dźwigowych (wind osobowych) zlokalizowanych w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz dźwigu towarowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 
 
  W realizacji powyższego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie 
warunku opisanego w Załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego. 
 

Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto za wykonane zamówienia (cena oferty za 12 
miesięcy konserwacji - 1 konserwacja/miesiąc) oraz kwotę brutto za wykonanie jednej konserwacji 
urządzeń dźwigowych. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia: wszelkie koszty konserwacji i materiałów konserwacyjnych, a także koszty 
dojazdu. 

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy – 
stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania oraz Formularz Cenowy – stanowiący Załącznik nr 3  
do Zapytania, Wykaz osób – stanowiący Załącznik nr 7 do Zapytania - należy złożyć w Sekretariacie 
Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 
25-516 Kielce, budynek A, pokój 332 lub przesłać faksem na numer 41 343 06 96 lub drogą 
elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 11.30. 

 
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 wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które przy 
realizacji zamówienia będą wykonywać czynności konserwacyjne.  
  
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:  Pani Iwona Orlińska tel.: 41 342 13 19 
 
Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty:  

1. niekompletne (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów, w tym brak 
pełnomocnictwa),  

2. niepodpisane, 
3. podpisane przez nieuprawnione osoby,  
4. które wpłynęły po terminie  
5. które nie zostały złożone w formie wymaganej przez Zamawiającego.  

 
Zamawiający odrzuci oferty: 

1. niezgodne z przedmiotem zamówienia,  
2. złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,  
3. zawierające rażąco niską cenę. 

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
UWAGA! Zamawiający informuje, że nie przewiduje korespondencyjnego zawarcia umowy. 
 
 

W załączeniu: 

1. Informacja o RODO – załącznik nr 1 do Zapytania 
2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania. 
3. Formularz cenowy – Załącznik Nr 3 do Zapytania 
4. Harmonogram – Załącznik nr 4 do Zapytania 
5. Formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do Zapytania. 
6. Warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 do Zapytania. 
7. Wykaz osób – Załącznik nr 7 do Zapytania. 
8. Projekt umowy – Załącznik nr 8 do Zapytania. 

 

 
 
 


