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                                            Zaproszenie do rokowań 

 

Targi Kielce S.A. ogłaszają przetarg na: 

Opracowanie wariantowej koncepcji dobudowania szklanych, zewnętrznych 

wiatrołapów do hali wystawowej E na terenie Targów Kielce S.A. 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wariantowej koncepcji dobudowania 

wiatrołapów z uwzględnieniem: 

- architektonicznej spójności z istniejącą fasadą hali wystawowej E  

- przyjęcie rozwiązań zapewniających zgodną z przepisami p.poż. ewakuację w 

  razie pożaru lub innych zdarzeń losowych. 

 

II. Termin składania ofert   28.02.2015 r. 

 

III. Zawartość oferty: 

 

Oferta powinna zawierać: 

 

1. Koncepcję architektoniczną (lub kilka wariantów) dobudowy szklanych 

wiatrołapów do fasady wschodniej i zachodniej. 

2. Uwzględnić  wymianę istniejących drzwi na rozsuwane. 

3. Określenie ceny opracowania projektu wykonawczego do zaproponowanej 

koncepcji z uwzględnieniem wymagań z pkt. V ust. 3. (oddzielnie dla fasady 

wschodniej i zachodniej) 

4. Wstępne określenie ceny dobudowy wiatrołapów (oddzielnie dla fasady 

wschodniej i zachodniej) 

5. Nazwę i siedzibę Oferenta z podaniem kontaktu e-mail i numeru telefonu oraz 

uprawnień projektowych niezbędnych do wykonania opracowania. 

6. Nazwę i siedzibę Wykonawcy 

7. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej  

(z ostatnich 6 miesięcy) 
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8. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu 

w płaceniu świadczeń (z ostatnich 3 m-cy) 

9. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu 

świadczeń (z ostatnich 3 m-cy) 

10. Oświadczenie Wykonawcy, że jest podatnikiem VAT  wraz z podaniem 

numeru NIP. 

 

IV. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Koncepcja 

dobudowy wiatrołapów do hali E Targów Kielce S.A.” w siedzibie Targów 

Kielce S.A. – ul. Zakładowa 1 w terminie do dnia 28.02.2015 r. 

 

V. Ocena ofert     

  

1. Wybór najciekawszego rozwiązania architektonicznego zostanie dokonany 

 na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu otwarcia ofert. 

2. Komisja Przetargowa może poprosić Oferentów o uzupełnienie lub 

wyjaśnienie szczegółów złożonych ofert. 

3.  Do dalszych negocjacji na wykonanie projektu wykonawczego zostanie 

             zaproszony autor wybranej koncepcji. 

4. Zatwierdzona koncepcja będzie stanowić  podstawę do opracowania 

 projektu wykonawczego wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i  

 uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień  

 wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 

 

VI. Zainteresowanych ofertą zapraszamy do dokonania wizji na terenie 

Targów Kielce S.A. w celu szczegółowego zapoznania się z miejscem 

dobudowy wiatrołapów. 

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

VIII. Osoba do kontaktów z oferentami –           Zbigniew Kołodziejczyk  

                                                                    tel. 41 3651435 

 

 

      Załącznik Nr 1: 

     Rzuty i przekroje hali wystawowej E z wejściem od strony wschodniej i zachodniej 


