Znak: AG.IV.272.3.2020

Kielce, 1 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro AdministracyjnoGospodarcze zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Wykonanie przeglądów
technicznych magazynów przeciwpowodziowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w msc. Grotniki Duże oraz Kępa Chwałowska”.
Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych
w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania.
Termin realizacji zamówienia:
• do dnia 16 grudnia 2020 r.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena – 100 %
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych przeglądów rocznych budynków
magazynowych będących pod Zarządem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
położonych w msc. Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn oraz Kępa Chwałowska, gm. Dwikozy, zgodnie
z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
polegających na sprawdzeniu stanu technicznego:
- elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
W realizacji powyższego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie
warunku opisanego w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać kwotę brutto za wykonaną usługę, stanowiącą sumę wszelkich
kosztów potrzebnych do realizacji zadania.
Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy –
stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania oraz Wykaz osób – stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania)
należy złożyć w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój 332 lub drogą elektroniczną
na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 9 października 2020 r. do godz. 11.30.

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.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które
będą wykonywały przeglądy budynków.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest: Pani Iwona Orlińska tel.: 41 342 13 19
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niekompletna (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów w tym brak
pełnomocnictwa),
2) jest niepodpisana,
3) jest podpisana przez nieuprawnione osoby,
4) oferta, wpłynęła po terminie,
5) oferta, nie została złożona w formie wymaganej przez Zamawiającego,
6) jest niezgodna z przedmiotem zamówienia,
7) została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
8) zawiera rażąco niską cenę,
9) zawiera błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu
zamówienia.
UWAGA! Zamawiający informuje, że nie przewiduje korespondencyjnego zawarcia umowy.
W załączeniu:
1. Informacja o RODO – załącznik nr 1 do Zapytania
2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania
3. Warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do Zapytania
4. Wykaz osób – Załącznik nr 4 do Zapytania
5. Formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do Zapytania
6. Projekt umowy – Załącznik nr 6 do Zapytania

