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Znak: AG.I.272.2.23.2019                                                                        Kielce, dn. 8 lipca 2019 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania Ofertowego pn.: 

„Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla 

zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń V piętra w budynku C dla WSOiC””. 

 

Zamawiający, w związku z zadanym pytaniem udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

„W związku z zamówieniem pn. Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń V piętra w budynku C dla 

WSOiC"”  proszę o podanie powierzchni wszystkich pomieszczeń objętych w zadaniu” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że powierzchnia objęta robotami ujęta jest w rysunku nr A1 do Projektu 

Budowlano-Wykonawczego Aranżacji pomieszczeń.  

Szczegółowy zakres robót budowlanych ujęty został w dokumentacji projektowej stanowiącej 

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn. „Adaptacja 

pomieszczeń V piętra w budynku C dla WSOiC”. Powyższa dokumentacja dostępna jest pod adresem: 

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/15064,Adaptacja-pomieszczen-V-pietra-w-

budynku-C-dla-WSOiC.html 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje że dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w ten 

sposób, że: 

Było: 

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

stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania oraz Wykaz osób – Załącznik nr 5 do Zapytania wraz z dowodami 

- 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 

9 lipca 2019 r. do godz. 10.30. 

 

Jest: 

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

stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania oraz Wykaz osób – Załącznik nr 5 do Zapytania wraz z dowodami 

- 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 

10 lipca 2019 r. do godz. 10.30. 
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