
 

 

PSZ.VI.946.3.2020                              Kielce, dn. 11 maja 2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Skarb Państwa -  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Wydział Polityki 

Społecznej i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie 

zapytania ofertowego w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986 ze zm.) na realizację zadania pn.: Usługa wykonania i 

dostarczenia do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach materiałów 

konferencyjnych dotyczących Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.  

 

 Przedmiotem zamówienia jest  usługa wykonania i dostarczenia do Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach materiałów konferencyjnych dotyczących Programu 

Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 opatrzonych logo Senior+ wraz z opracowaniem 

projektów nadruków na materiałach konferencyjnych, według specyfikacji zawartej w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia. 

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Pani Kamila Sokołowska – tel. 41-342-16-05.  

Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie 

zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego; 

4) zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami 

logistycznymi realizacji zamówienia i w pełni je akceptują; 



5) nie otwarto wobec reprezentowanego przez Wykonawcę podmiotu likwidacji i nie 

ogłoszono upadłości; 

 

Termin realizacji zadania:  

Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji projekty graficzne w zakresie rozmieszczenia nadruku oraz 

przykładowego, jednego egzemplarza gotowego materiału. Zamawiający w terminie 2 dni 

roboczych prześle Wykonawcy akceptację projektów graficznych asortymentu lub zgłosi 

uwagi, do których Wykonawca ustosunkuje się w terminie 2 dni roboczych od daty ich 

otrzymania.  

 

Termin i miejsce składania ofert:  

Ofertę (wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz 

ofertowo-cenowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) - należy 

składać w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, A, piętro VI, pokój nr 635, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

wps56@kielce.uw.gov.pl do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 12.00. 

Kryteria oceny ofert 

Kryterium oceny ofert – 100 % najniższa cena. Oferta powinna zawierać cenę brutto za 

wykonane zadanie, stanowiącą sumę wszelkich kosztów potrzebnych do realizacji zadania. 

Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uznana 

przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

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

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę 

prawną lub fizyczną.  

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną i spełniającą wymagania Zamawiającego. 

Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: niekompletne (tzn. oferty w których 

występują braki wymaganych dokumentów), 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, nie spełnia wymagań Zamawiającego, zawiera rażąco niską cenę. 

 

mailto:wps56@kielce.uw.gov.pl


Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

 

 

W załączeniu: 

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowo-cenowy  

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


