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Znak: BiZK.II.273.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w formie 

zapytania ofertowego pn.: „Dostawa skompletowanych zapór przeciwpowodziowych i plandek 

ochronnych z linami mocującymi”.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą:

 60 szt. skompletowanych zapór/rękawów przeciwpowodziowych 

100 szt. plandek ochronnych

100 szt. szpul z liną elastyczną – 30 mb; ø6mm

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

Termin realizacji zadnia: od dnia podpisania umowy do 27 grudnia 2021r.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty brutto: waga kryterium - 100%.

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie 

z kosztami dostawy i rozładunkiem w Magazynie Przeciwpowodziowym w Grotnikach Dużych 33a 

gm. Nowy Korczyn 28-136.

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy 

stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania oraz odpowiednio wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia - stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania) należy składać drogą elektroniczną na adres: 

a.osuch-bania@kielce.uw.gov.pl lub przesłać faxem na nr 41 342-14-04 do dnia 21 grudnia 2021 r., 

do godz. 9.00. 

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.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta stosowna umowa.

mailto:a.osuch-bania@kielce.uw.gov.pl


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

zamówienia, oferty niepodpisane.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
Załącznik nr 4 - Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych – RODO.
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