
 

 

 

Znak: AG-I.2601.218.2014                                              Kielce, 4 grudnia 2014 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

Gospodarcze zaprasza do złożenia oferty na realizację  zadania pn.: „Zakup mebli biurowych  

i zabudowy kuchennej”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1a, 1b  do niniejszego Zapytania. 

 

Termin wykonania zamówienia: 19 grudnia 2014 r., dla części 1a i/lub dla części 1b. 

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pan Mieczysław Wróbel - tel. 41-342-13-18. 

 

Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwie części i dopuszcza się składanie ofert 

częściowych. Wykonawca może złożyć wedle uznania ofertę na jedną część lub na dwie części 

zamówienia. Zamawiający dokona porównania ofert zamówienia w ramach każdej z części podanej 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena dla 

poszczególnych części.  

 

Zamawiający wybierze w każdej części ofertę z najniższą ceną oraz spełniające wymagania 

określone w niniejszym Zapytaniu. 

 

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie  

z transportem oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do realizacji  zamówienia.  

 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy  

- stanowiący załącznik nr 2 do zapytania), aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG, należy 

składać w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, budynek A, piętro III, pokój 337, lub przesłać faksem na nr (41) 343-06-96 lub przesłać 

drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl  do dnia 9 grudnia 2014 r. do godz. 

1500.    

 

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

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę 

prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 
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Pozostawia się bez rozpoznania oferty: złożone po terminie, nieodpowiadające przedmiotowi 

zamówienia, oferty wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu, oferty 

niekompletne , oferty podpisane przez nieuprawnione osoby, oferty zawierające rażąco niską cenę  

w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy na sprzedaż i dostawę przedmiotu 

zamówienia z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami na jedną lub kilka części zamówienia.  

 

W załączeniu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a, 1b  do Zapytania. 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2  do Zapytania. 

3. Projekt umowy – załącznik nr 3a, 3b do Zapytania. 

 


