
Kielce, dnia 10-12-2021
Znak: OK.V.1233.35.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na 
zadanie p.n.:

Serwis oprogramowania e-SIB oraz Kontrolka
w zakresie:

1) Serwis oprogramowania Elektronicznego Systemu  Informacji Budżetowej „e-SIB”,
2) Serwis oprogramowania  „Kontrolka”,
3) Tworzenie makr do programu MS Word umożliwiające rozbicie dokumentu 

korespondencji seryjnej na oddzielne pliki odpowiadające adresatom decyzji w celu 
przekazywania ich w formie elektronicznej

4) Tworzenie arkuszy konwertujących  dane XML z systemu BW umożliwiający analizę 
planu finansowego w programie MS Excel

Termin wykonywania serwisu: od 01.01.2022 do 31.12.2022
  

Formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2) wypełnione 
i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy należy składać w Sekretariacie 
Wydziału Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, pokój 
nr 236, przesłać faksem na nr 41 342-18-34 lub drogą elektroniczną na adres: 
sekretariat.woik@kielce.uw.gov.pl 

do dnia 17.12.2021 r. do godz. 14:00

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagania określone 
w niniejszym Zapytaniu.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pan Marek Rak – tel. 41 342 18 51.

Zamawiający odrzuci oferty: 
1. niekompletne (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów), 
2. niepodpisane, 
3. podpisane przez nieuprawnione osoby, 
4. które wpłynęły po terminie, 
5. które nie zostały złożone w formie wymaganej przez Zamawiającego. 
6. niezgodne z przedmiotem zamówienia, 
7. złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 
8. zawierające rażąco niską cenę, 
9. zawiera błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3). 

mailto:sekretariat.woik@kielce.uw.gov.pl


W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2  - Oświadczenie
- Załącznik nr 3 – Projekt umowy
- Załącznik nr 4 – Klauzula RODO
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