
Kielce, dnia 07.07.2014 r.  

 

 

 

 

Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowa 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych składaniem 

ofert wstępnych na wykonanie: 

 

„Obsługa medyczna podczas imprez targowych” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Obsługa medyczna podczas trwania imprez targowych z udziałem karetki w ciągu 12 m-cy: 

  

- ok. 70 dni po 8 godzina  

- ok. 10 imprez nocnych w godzinach od 19.00 do 02.00. – po 7 godzin  

 

II. Przewidywany termin wykonania: 

      

       Usługa opisana w p. I świadczona  będzie przez Wykonawcę po podpisaniu umowy na czas nie określony              

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Realizacja zamówienia  następować będzie każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia przez 

Zamawiającego.   

 

 

III. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy 

 

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce w Wydziale 

Organizacyjno-Prawnym  do dnia  14.07.2014 r. do godziny 12.00. 

 

 Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: 

„Obsługa medyczna podczas imprez targowych” 

 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami. 

 

IV. Kryterium wyboru  

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  

1)   oferowaną ceną -  100%,  

2)   kompletnością dokumentacji formalno-prawnej. 
 

V. Informacje dodatkowe 

1) Termin związania Wykonawcy ofertą - 60 dni. 
2)  Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach. 
3) Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez Wykonawcę.  
4) Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.  
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy,  jak również nie wybrania 

żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  

 
VI. Zawartość oferty 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt IV – „Kryterium wyboru”              

i składać się z dwóch części:  

Część I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

 

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.  

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń.  

 



3.    Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

 

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa 

                            brzmi:                                            Nr NIP:  

  

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

W ofercie  należy podać ceny netto, które nie ulegną zmianie przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty 

podpisania umowy.  

 

Ofertę należy przygotować wg. podanego wzoru: 

 

 

Lp.  Opis 

1. 

 

Karetka „R” (zespół  specjalistyczny)  Skład osobowy ……………. 

 Koszt 1 h pracy ………….... 

 Stawka za 1 km …………… 

 Marka i wyposażenie samochodu ……………. 

 

2. Karetka „W” (zespół podstawowy)  Skład osobowy ……………. 

 Koszt 1 h pracy …………… 

 Stawka za 1 km …………… 

 Marka i wyposażenie samochodu …………… 

 

 

 

UWAGA:  

        Zamawiający przed każdym rozpoczęciem  imprezy  będzie zamawiał usługę.  

        

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok.  114 (budynek administracyjny 

TK) codziennie w godz.: 9.00-:15.00 tel. 41 365 12 76 –Paweł Zboś.  

 
 

 

 


