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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn.: Usługa 

gastronomiczno – hotelarska celem przeprowadzenia szkolenia dla kadry kierowniczej 

i pracowników: starostw powiatowych, urzędów miast, miast i gmin, realizujących zadania 

obronne.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – 

usługa gastronomiczna i hotelarska. 

Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych 

osobowych w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik  

nr 5 do Zapytania. 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów są:  Pan Paweł  Gos - tel. 41-342-15-31 

Termin wykonania zadania:   

• 16-17 czerwca  2020 r. ~ 60 osób; 

• 18-19 czerwca  2020 r. ~ 60 osób 

• 22-23 września 2020 r. ~ 62 osoby; 

• 24-25 września 2020 r. ~ 62 osoby; 

Oferta powinna zawierać kwoty cząstkowe (noclegu i poszczególnych posiłków) za osobę  

i  łączną kwotę brutto za wykonane zadanie.  

 

Do oferty należy załączyć: 

1. Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Formularz ofertowy (dla 

każdego szkolenia osobno, Załącznik nr 2 do Zapytania). 

2. Projekt umowy do akceptacji na usługę gastronomiczno-hotelarską (Załącznik  

nr 3 do Zapytania) 

3. Szczegółowe menu (w II wersjach obiad i kolacja) na wszystkie dni szkolenia. 

 

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

wioc06@kielce.uw.gov.pl  do dnia 10.03.2020 r., do godz. 11.00.  

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymagania określone  

w niniejszym Zapytaniu określa załącznik nr 4. 

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

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

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną.  

Pozostawia się bez rozpoznania oferty: oferty niekompletne (tzn. oferty w których występują 

braki wymaganych dokumentów), oferty niepodpisane, oferty podpisane przez 
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nieuprawnione osoby, oferty które wpłynęły po terminie, oferty które nie zostały złożone  

w formie wymaganej przez Zamawiającego. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jest niezgodna z przedmiotem zamówienia, została 

złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału  

w postępowaniu, nie spełnia wymagań Zamawiającego, zawiera rażąco niską cenę. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

 

 

W załączeniu: 
 
- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy  
- Załącznik nr 3 – Projekt umowy 
- Załącznik nr 4 – Kryteria wyboru oferty 
- Załącznik nr 5 –  Informacja RODO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


