
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH„~ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. 41 342 16 88; fax 41 342 14 03

e-mail: sekretariat.wbizk@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dnia 12.07.2021r.
Znak: BiZK.II.272.12.2021

Zapytanie ofertowe

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego zaprasza do złożenia oferty na zakup niżej wymienionych środków ochrony

indywidualnej:

CZĘŚĆ I

a) Półmaska filtrująca FFP3 - 1 500 szt.

b) Półmaska filtrująca FFP2 - 1 500 szt.

CZĘŚĆ II

a) Rękawice nitrylowe rozm. M (op. 100 szt.) - 1 700 opakowań

b) Rękawice nitrylowe rozm. L (op. 100 szt.) - 1 700 opakowań

CZĘŚĆ III

a) Medyczny kombinezon ochronny biologicznej rozm. L - 1 500 szt.

b) Medyczny kombinezon ochronny biologicznej rozm. XL - 1 500 szt.

CZĘŚĆ IV

a) Fartuch włókninowy jednorazowy 3 000 szt.

CZĘŚĆ V

a) Czepki włókiiinowe jednorazowe 3 000 szt.

CZĘŚĆ VI
a) Osłony na buty wysokie - 5 000 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zalącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pani Anna Osuch-Bania tel. 41 342 13 91.

Termin wykonania zadania: do dnia 30 lipca 2021 roku.

Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Interwencyjny Wojewody ul. Skrajna 61 w Kielcach,

25-650 Kielce.

Do oferty należy załączyć:

1. wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do

Zapytania);



Formularze ofertowe należy składać drogą elektroniczną na adres: a.osuch-bania®kielce.uw.gov.pl

lub przesłać faxem na nr 41 342-14-04 do dnia 15 lipca 2021 r.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wyma.~ania określone

w niniejszym Zapytaniu odrębnie dla każdej z części zamówienia. Cena oferty winna zawierać

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

Pozostawia się bez rozpoznania oferty: złożone po terminie, nieodpowiadaigce przedmiotowi

zamówienia..

Płatność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu
zamówienia.

W zal*czeniu:

Załącznik nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Załącznik nr 3 Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych
osobowych
Załącznik nr 4 Projekt umowy
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