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Kielce, 8 października 2019  r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zadania 
pn.: Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu studiów podyplomowych 
z zakresu migracji dla 4 pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach projektu 
pn. „Podnoszenie kwalifikacji personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich”, 
dofinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.  
 
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych niestacjonarnych z zakresu 
migracji dla 4 pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.  
Kryterium wyboru oferty jest: najniższa cena – 100% 
 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów w kwestiach formalno-prawnych oraz merytorycznych jest:  
Pan Michał Gałczyński - tel. 41 342 12 37  
 
Termin realizacji zadnia: rok szkolny 2019/2020 
 
Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze 
ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagania określone w niniejszym Zapytaniu. 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Ofertę (wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta Formularz ofertowy - stanowiący 
Załącznik nr 2 do Zapytania), należy złożyć w zamkniętej kopercie w  Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek C 2, 
piętro V, pokój 509 lub przesłać faksem na nr (41) 342-14-33 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
michal.galczynski@kielce.uw.gov.pl do dnia 11 października 2019 r. do godz.14.00 
 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo 
określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.  
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Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: oferty niekompletne, oferty niepodpisane, oferty podpisane przez 
nieuprawnione osoby, oferty które wpłynęły po terminie, oferty, które nie zostały złożone w formie wymaganej przez 
Zamawiającego. 
 
 
W załączeniu: 
1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zapytania, 
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zapytania. 
3. Projekt umowy –Załącznik nr 3 do Zapytania. 
4. Klauzula RODO 
 


