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Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12.01.2015r. 
 
 Znak sprawy: RI.061.1.2015 
 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wykonane zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.I.120.1.22.2014 Starosty Ostrowieckiego  
z dnia  16.05.2014 roku w sprawie „Wewnętrznego  regulaminu  przeprowadzania 
postępowań o zamówienie publiczne” o wartości od 3 000 euro do 14 000 euro netto 

na wykonanie zadania pn.:  
 

„Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020” 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu 
ul. Iłżecka 37 
27-400 Ostrowiec Św. 
tel. 41 247 61 36, faks: 41 247 69 65 
e-mail do kontaktu: dariusz_wilczak@powiat.ostrowiecki.eu, mariusz_kasprzyk@powiat.ostrowiecki.eu 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020”, zwanej dalej Strategią, w oparciu o zadania określone 
w ustawie o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz.595) oraz inne ustawy i dokumenty 
przyjęte na szczeblu Komisji Europejskiej, rządowym, wojewódzkim. (pkt. III.11). 
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
- załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Wzór Umowy stanowiący załącznik Nr 2  
do Zapytania ofertowego 
 
 
III.  KRYTERIUM, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
W przypadku rozpatrywania odpowiedzi ofertowych, kryterium będzie najniższa cena, 
z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin wykonania zadania do 30.06.2015r. 
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego. Oferta musi zawierać: 
1) Pełną nazwę oferenta z podaniem adresu siedziby, numer NIP i REGON 
2) Dane kontaktowe (telefon, fax lub e-mail). 
3) Cenę oferty netto, kwotę podatku Vat i cenę oferty brutto. 
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami 
imiennymi. 

VI.       WYMAGANE DOKUMENTY 
Do oferty należy załączyć:  
- Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz ofertowy 
- Wykaz co najmniej 3 usług o charakterze i wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia 
wykonanej  w przeciągu ostatnich 3 lat, a jeśli działalność trwa krócej, to w tym okresie z 
podaniem wartości, przedmiotu,  daty wykonania i danych odbiorców wraz z pisemnymi 
dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały należycie wykonane. (Usługi polegające na 
opracowywaniu strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym powiatów 
ziemskich), przyjętych uchwałami rad). 
 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aktualizacja Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020” w Wydziale Rozwoju 
Powiatu,  ul. Iłżecka 37,  27-400  Ostrowiec Św.  (pokój nr 214)  w  terminie do dnia 21.01.2015r.  
do godz. 09.45 

 
VIII. DODATKOWE UWAGI 

* Uwaga! Złożenie zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji odpowiedzi ofertowej nie jest 
równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Powiat Ostrowiecki, a co za tym idzie, nie 
stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
2) Wzór Umowy 
3) Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr RI.061.1.2015 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe od 3 000 euro do 14 000 euro netto p.n.: 

„Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020” 

I. CENY OFERTY: 
 

Cena netto Podatek VAT 
…% 

Cena brutto 

 
 

…..…………………………zł. 

 
 

…………...…...…zł. 

 
 

…….………………………zł 

 
SŁOWNIE  CENA OFERTY BRUTTO 
…………………………………………………………………….……………………………………………… 
 

II.    Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać w/w zadanie do  dnia   30.06.2015r 
 
III.  Oświadczamy, że  zaproponowana wartość brutto zawiera wszystkie wymagania co do przedmiotu 
zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. 
IV. Oświadczamy, że zadanie zostanie wykonane przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia 
V.   Oświadczamy, że: 
1) posiadamy  uprawnienia,  wiedzę  i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 
2)dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,   
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w zapytaniu ofertowym 

 
 
 

 

 

          ……………………………………… ………………………………………………… 
                       Miejscowość i data Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do  

reprezentowania oferenta 

 
 
 

(pieczęć oferenta) 
 

Zamawiający: 
Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu 
ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św. 
Miejsce dostarczenia oferty: 
Wydział Rozwoju Powiatu, ul. Iłżecka 
37, 27-400 Ostrowiec Św. ( pokój  214) 


