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Targi Kielce S.A. 
Ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
Woj. Świętokrzyskie 
Tel. (041) 3651222 
Fax. (041) 3456261 
www.targikielce.pl/przetargi 
e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl 
               kawecki.p@targikielce.pl 
 
Kielce 09.9.2013 r.  

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ  
POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ SYSTEMU ILUMINACJI 

WIEŻY WIDOKOWEJ NA TERENIE TARGÓW KIELCE S.A. WRAZ Z URUCHOMIENIEM. 

 

Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zapraszają  do rokowań poprzedzonych składaniem 
ofert wstępnych na  DOSTAWĘ SYSTEMU ILUMINACJI WIEŻY WIDOKOWEJ NA TERENIE TARGÓW 
KIELCE S.A. wraz z uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 
do ZDR. 
 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

1.1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia potwierdzonego co najmniej 1 dostawą asortymentu 
stanowiącego odpowiednik przedmiotu postępowania przetargowego wraz z 
uruchomieniem w okresie ostatnich trzech lat  o wartości min. 100 000,00 zł (brutto), 
potwierdzonych referencjami od zamawiających (oryginał lub  kserokopia dokumentu 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dostawcę). 

  Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów ”spełnia” lub „nie  spełnia”. 
2. Termin realizacji/dostawy i montażu:   40 dni roboczych od daty podpisania umowy 
3. Ustalenie ceny i warunki płatności:  

W ofercie należy określić cenę ryczałtową w PLN na zamawiane urządzenia i uruchomienie 
systemu iluminacji wieży widokowej wg specyfikacji oraz kosztorys ofertowy który nie ulegnie 
zmianie do czasu podpisania umowy.  

4. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy:  
Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce  do dnia  
25.09.2013 r. do godz. 12.00.  W przypadku dostawy oferty za pomocą poczty lub kuriera oferta 
musi wpłynąć w terminie jak wyżej. 
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  
„DOSTAWA I URUCHOMIENIE  ILUMINACJI WIEŻY” oraz oznaczenie nazwy i siedziby Dostawcy. 
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań cenowych z wybranymi 
Dostawcami. Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do  15.10.2013 r.  
5. Kryterium wyboru: Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie się kierował oferowaną 

ceną ryczałtową - 100 % 
6. Informacje dodatkowe:  

6.1. Termin związania Dostawcy ofertą - 60 dni. 
6.2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w 

rokowaniach. 
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6.3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z 
przygotowaniem oferty przez Dostawcę. 

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie 
wybrania żadnego Dostawcy bez podania przyczyn. 

6.5. Dostawca jest zobowiązany wnieść wadium: w kwocie   5 000,00  PLN    ( pięć tysięcy 
złotych ) 

6.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
6.7. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w: 

a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.  2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi . zm.). 

6.8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (operacja bezgotówkowa) na 
rachunek bankowy Targów Kielce Sp. z o.o.:  Raiffeisen Bank Polska S.A  22 1750 1110 
0000  0000 0568 3537 z dopiskiem „ Wadium w przetargu na dostawę i uruchomienie 
iluminacji  wieży” ;     Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń winno 
zawierać: 

 oznaczenie Dostawcy  

 wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta, 

 wskazanie gwaranta (poręczyciela), 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem) jako 
wierzytelności z tytułu żądania zapłaty wadium w całości albo w połowie w 
przypadkach określonych w ZDR.  

  kwotę gwarancji (poręczenia), 

 termin ważności gwarancji (poręczenia), z uwzględnieniem tego terminu o 14 dni w 
razie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 oświadczenie o bezwarunkowym i nie odwołalnym charakterze gwarancji 
(poręczenia), 

 klauzulę o płatności na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od złożenia tego żądania, bez potrzeby dołączania do tego wezwania 
jakichkolwiek dokumentów wykazujących zasadność roszczenia albo podjęcie 
czynności wobec Wykonawcy w celu uzyskania świadczenia. 

 zastrzeżenie o wykonalności na terytorium RP, 
6.9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń winno być złożone w formie 

oryginału.  
6.10. Zamawiający zwróci wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia – dokument tej 

gwarancji lub poręczenia, temu Wykonawcy, którego oferta utraciła moc wiążącą, a 
w przypadku gwarancji lub poręczenia – gwarantowi lub poręczycielowi, w terminie 5 
dni od utraty mocy wiążącej oferty. W razie wpłaty wadium w formie pieniężnej, 
zwrot nastąpi na ten rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu kwoty 
wadium, choćby był to rachunek bankowy osoby trzeciej, chyba że Wykonawca na 
piśmie zażąda zwrotu wadium na inny rachunek bankowy. 

6.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, albo zażąda zapłaty wadium 
dokonanego w innej formie niż pieniężna jeżeli dostawca , którego oferta została 
wybrana: 
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a. uchyla się od podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do ZDR i przyjętej przez 
Zamawiającego ofercie albo oświadczy, że nie podpisze umowy lub że cofa ofertę 
albo ją zmienia. 

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Dostawcy . 

6.12. Zamawiający zatrzyma kwotę wadium wraz z odsetkami albo zażąda zapłaty kwoty 
wadium dokonanego w innej formie niż pieniężna jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie, że cofa ofertę lub inne równoznaczne z brakiem woli zawarcia umowy 
mimo tego, że nie upłynął termin związania ofertą, albo zmieni ofertę z wyjątkiem 
obniżenia oferowanej ceny, zanim oferta została wybrana. 

7.    Zawartość oferty: Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna    
         zawierać:  

7.1. Nazwę i siedzibę Dostawcy oraz datę sporządzenia oferty. 
7.2. Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń. Wymagana forma  dokumentu – oryginał 
7.3.  Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz, że     

zapoznał się z przedłożonymi załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeżeń. Wymagana 
forma             dokumentu – oryginał 

7.4. Oświadczenie Dostawcy, że odbył wizję lokalną w celu zapoznania się/zweryfikowania 
już przygotowanej instalacji systemu oświetlenia i że w swojej ofercie uwzględnił 
wykonane i konieczne do wykonania instalacje oświetlenia konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania dostarczonych urządzeń. Wymagana forma  
dokumentu – oryginał 

7.5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: " Wykonawca 
oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi 
..............................................................................Nr NIP:……………………… 

7.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  
rejestr lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie  
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma 
dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę 

7.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma 
dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

7.8. Określenie ceny ryczałtowej za przedmiot umowy netto i brutto. Określenie okresu 
gwarancji i okresu rękojmi za dostarczone urządzenia  liczonych od dnia odbioru oraz 
warunków gwarancji. 

7.9. Certyfikaty  pochodzenia oferowanych materiałów, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, wymagane atesty, karty katalogowe potwierdzające parametry 
oferowanych urzadzeń, deklaracje zgodności CE dla wszystkich urzadzeń. Wymagana 
forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Dostawcę 
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7.10. Oświadczenie, że firma serwisująca posiada autoryzacje producenta oferowanych 
urządzeń. 

7.11. Oświadczenie producenta, autoryzowanego przedstawiciela 
producenta/autoryzowanego dystrybutora producenta urządzeń, że w przypadku nie 
wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmą na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym 
(dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty) 
 

8.  Szczegółowy opis parametrów technicznych  oferowanych towarów/urzadzeń  
9. Wykaz dostaw z okresu ostatnich 3 lat z podaniem zakresu, wartości netto dostawy oraz 

nazwy i adresu zamawiającego  
Wymagana forma dokumentu – oryginał przez Wykonawcę 

10.  Referencje od poprzednich Zamawiających  
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez Dostawcę 

11. Modyfikacja i wyjaśnienia ZDR.  
12.1. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający –w uzasadnionych 

przypadkach– może zmienić treść ZDR zawiadamiając o tym na piśmie wszystkich 
wykonawców, którzy muszą dostosować do niej treść swoich ofert. Zamawiający 
przekażę niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano ZDR oraz 
zamieści na stronie internetowej.  

12.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści ZDR   jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz 
na stronie internetowej. 

12.3. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZDR . 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o 
wyjaśnienie treści ZDR wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

12.4. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
dostawca , którym przekazał ZDR bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na 
stronie internetowej www.targikielce.pl w zakładce przetargi 

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

13.1. Obowiązującą forma porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń, lub dokumentów jest forma pisemna lub faks lub e-mail. 

13.2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za 
pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

13.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: mgr inż. Piotr Kawecki, tel. 
41/3651270, fax. 41/3651413 

14. Równoważność ofert. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zachowania standardu 
oferowanych urządzeń i towarów. W przypadku złożenia oferty równoważnej należy 
udokumentować równoważność poprzez porównanie parametrów technicznych oraz załączyć 
wymagane certyfikaty, atesty itp.  

http://www.targikielce.pl/
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15. Odrzucenie oferty: Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku: 

a. Nie wniesienia w wyznaczonym terminie wadium. 
b. Nie spełnienia  warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 1 ZDR 
c. Nie spełnienia warunków dot. parametrów technicznych oferowanych urządzeń 

określonych w załączniku nr 1 do ZDR. 
d. Nie uzupełnieniu pomimo wezwania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

dokumentów składających się na ofertę. 
 

UWAGA: 

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione 

do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. 

 

 

Załączniki: 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Dokumentacja techniczna (Projekt budowlano-wykonawczy,  

Specyfikacja techniczna, Przedmiar robót) 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór umowy 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wzór oferty 

 

 

 


