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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 

 
Znak: AG.I.272.2.17.2019                                                                                                    Kielce, dn. 08.05.2019 r. 

 
 
 
 

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

do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zadania  
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń Oddziału ds. 
Cudzoziemców wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. 
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń zajmowanych 
przez Oddział ds. Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce, budynek: C piętro: V) wraz z przeprowadzeniem procedur formalno-prawnych z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych projektem. 
Zamówienie będzie współfinansowane z projektu FAMI nr 190/7-2017/OG-FAMI pn. „Poprawa warunków 
obsługi cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, w ramach Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014 - 2020.  
W przypadku braku dofinansowania z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1. Do unieważnienia postepowania. 
2. Do odstąpienia od realizacji zamówienia. 

Uwaga: Wykonawca wystawi fakturę VAT po otrzymaniu informacji o decyzji przyznającej środki 
Zamawiającemu. 
Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych w związku 
z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 
Szczegółowy opis zakresu czynności wchodzących w skład zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania - 
Opis przedmiotu zamówienia. 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pan Mieczysław Wróbel – tel. 41 342 13 18. 
Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2019 r.   
Kryterium oceny ofert – 100 % najniższa cena . 
Cena oferty brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie  
z kosztami towarzyszącymi. 
Oferta winna zawierać: 
1. Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do 

Zapytania; 
2. Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Wykaz osób – Załącznik nr 5 do 

Zapytania.  
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, budynek A, piętro III, pokój 332, lub przesłać faksem na nr 41 343 06 96 lub przesłać drogą 
elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 15 maja 2019 r., do godz.12.00. 
 
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.  
 
 
 

 

Projekt nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich 
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Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: niekompletne 

(tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów w tym brak pełnomocnictwa), 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, zawiera rażąco niską cenę. 

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

1. Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych w związku z przesłaniem 
niniejszego Zapytania ofertowego - Załącznik nr 1 do Zapytania. 

2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Zapytania. 
3. Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zapytania.  
4. Warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do zapytania 
5. Wykaz osób – Załącznik nr 5 do Zapytania 
6. Projekt umowy – Załącznik nr 6  do zapytania 
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