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Rozeznanie rynku 
 
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza do złożenia oferty w 3 zadaniach na: 
przeprowadzenie kontroli okresowych stanu technicznego monitoringu, kontroli dostępu oraz klap 
dymnych w budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego pod adresem Rembów 52.  
 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku. 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: 
- zadanie 1: Kontrola okresowa stanu technicznego oraz konserwacja i serwis systemu monitoringu 
wizyjnego 
- zadanie 2: Kontrola okresowa stanu technicznego oraz konserwacja i serwis systemu kontroli 
dostępu 
- zadanie 3: Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji sygnalizacji pożaru oraz klap dymnych 
 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania 
zamówienia.  

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia będącego Załącznikiem nr 3 do 
niniejszego rozeznania.  

 
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) 

ustawy Pzp. oraz  art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego 

Na wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie 
z Załącznikiem nr 4 do niniejszego rozeznania.  

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania rynku. 
 
 
Wraz z ofertą Wykonawca składa: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie Wykonawcy 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Rozeznania rynku. 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – oświadczenie Wykonawcy 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Rozeznania rynku. 

3) KRS lub CEDIG 
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile taka reprezentacja nie wynika      z 

innych dokumentów 
 
Zamawiający na podstawie § 10 ust. 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, w związku z art. 274 ustawy Pzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.  



Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.   
 
Oferowana cena stanowi ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotowego 
zamówienia i powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z jego realizacją.  
 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub wszystkie zadania.  
 
Wykonawca składając ofertę tym samym oświadcza, iż uznaje się związany ofertą w terminie 30 dni 
tj. do 1.10.2022 r.  
Podstawą do wyłonienia Wykonawcy w poszczególnych Zadaniach będzie najniższa cena. 

Planowany termin realizacji: 30 dni od dnia udzielenia zmówienia.    
 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  
 
- w sprawie przedmiotu zamówienia (Zadania I – III) – Anna Bieniek, tel.: (41) 200 14 08,                                                                                  
e-mail: bieniek.a@powiat.kielce.pl  
- w sprawie procedury rozeznania rynku –Wiktor Kruk , tel.: (41) 200 13 55, e-mail: 
zamowienia@powiat.kielce.pl 
 
Oferty należy przesłać do dnia 2.09.2022r. w wersji elektronicznej na adres 
zamowienia@powiat.kielce.pl 
 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu 
niniejszego rozeznania rynku. 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – OPZ 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
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