
 

Znak: AG-I.272.2.5.2015                                                  Kielce, dnia 22 lipca 2015 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Dostawa oraz montaż urządzeń systemów gaszenia gazem dla 

pomieszczeń serwerowni – wykonanie dokumentacji projektowej”. 

 

Zakres prac obejmuje:   

1. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika  

z przepisów prawa,  

2. opracowanie Projektu wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania, ich parametry 

wymiarowe i techniczne, 

3. sporządzenie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, 

4. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji „Dostawa oraz montaż urządzeń 

systemów gaszenia gazem dla pomieszczeń serwerowni”  Planowany termin realizacji inwestycji to 2016r. 

 

 Zamawiający umożliwia dokonanie Wykonawcy wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zadania, po uprzednim uzgodnieniu terminu.  

 

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

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:  

- Pani Jolanta Madej - tel. 41-342-11-74 

 

Termin wykonania dokumentacji projektowej – 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

Wykonawca na wykonaną dokumentację projektową udzieli minimum 36 miesięcy rękojmi. 

 

Oferta powinna zawierać kwotę brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz kwotę brutto  

za pełnienie nadzoru autorskiego.  

Cenę oferty będzie stanowiła suma kwot za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za pełnienie nadzoru 

autorskiego. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagania określone  

w niniejszym Zapytaniu. 

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostanie uregulowane po odbiorze końcowym robót 

dotyczących realizacji inwestycji pn. „Dostawa i montaż urządzeń systemów gaszenia gazem dla 

pomieszczeń serwerowni”.  Powyższe roboty Zamawiający planuje przeprowadzić w 2016 r. 

 

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

Załącznik nr 3 do Zapytania, Wykaz osób - Załącznik nr 4 do Zapytania oraz Wykaz usług – Załącznik nr 5  

do Zapytania wraz z dowodami - należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Biura Administracyjno-

Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala 

nr 12 do dnia 29.07.2015 r. do godz. 1000. 

 



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. 

 

Oferty niekompletne Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

W załączeniu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Zapytania. 

2. Warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do Zapytania. 

3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do Zapytania. 

4. Wykaz osób – załącznik nr 4 do Zapytania. 

5. Wykaz usług – załącznik nr 5 do Zapytania. 

6. Rzuty kondygnacji  – załącznik nr 6 do Zapytania 

7. Projekt umowy – załącznik nr 7 do Zapytania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


