
 

                                                         Kielce, 26.02.2015 r. 

  

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA 

WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE: 

 

„Zakup plotera do druku wielkoformatowego” 
 

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

wstępnych na zadanie pn. „Zakup plotera do druku wielkoformatowego” 
 

 

I. Przedmiot zamówienia (i warunki udziału w postępowaniu *)  
Przedmiotem zamówienia jest : 
 

Zakup przez Targi Kielce S.A. plotera wielkoformatowego o charakterystyce: 

 

a. Szerokość zadruku – od 160 do 250 cm 

b. Atrament – mild-solwent 

c. Rozdzielczość druku – od 360 do 720 dpi 

d. Wyposażony w system stałego zasilania 

e. Wyposażony w system druku bez paskowania 

f. Wyposażony w niezbędny sprzęt komputerowy z systemem i programem Rip 

g. Wyposażony w system schnięcia i rolowania 

 

       Dodatkowo prosimy o podanie informacji o: 

 

a. Zastosowanych głowicach drukujących, kosztach ich wymiany 

b. Szybkości druku 

c. Kosztach zakupu atramentu oryginalnego i alternatywnego, wskazanie dostawcy 

d. Materiałach na których urządzenie może drukować 

e. Udzielanej gwarancji na ploter 

f. Wskazanie wykonawcy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 

g. Zakresie szkolenia przy uruchamianiu maszyny  

 

 

II. Przewidywany termin wykonania  
 

15.04.2015 r. 

 

III. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  
Oferty należy złożyć osobiście w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce w Wydziale 

Organizacyjno-Prawnym do dnia 15.03.2015 r. 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie „Zakup plotera do druku wielkoformatowego” 
 

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

Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do 30.03.2015 r. 

IV.  Kryterium wyboru  
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  
1. oferowaną ceną – 50% 

2. czasem udzielonej gwarancji, dostępnością serwisu – 10% 

3. kosztami stosowanego w procesie druku atramentu – 10% 

4. funkcjonalnością urządzenia w zakresie druku grafik na stoiska targowe  – 30 % 

5. kompletnością dokumentacji formalno-prawnej.  

 



V. Informacje dodatkowe  
1. Termin związania Wykonawcy ofertą – Rok  2015  

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.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części prac lub materiałów z zakresu zadania celem 

dokonania zakupu inwestorskiego bądź wskazania podwykonawcy lub w związku ze zmianą zakresu realizacji. 

 

VI. Zawartość oferty  
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt IV – „Kryterium wyboru” i składać 

się z dwóch części:  

Cześć 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, że zapoznał się z przedmiotem , że zapoznał się z przedłożonymi załącznikami i 

nie wnosi uwag i zastrzeżeń 
4. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z 

ostatnich 6   miesięcy licząc od dnia składania ofert )  
5. Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji finansowej o treści:  

" Wykonawca oświadcza, że na dzień składania ofert sytuacja firmy przedstawia się następująco"  

 

Kapitał własny  tys. zł  

Majątek trwały  tys. zł  

Zysk  tys. zł  

Obroty  

(przychody)  
tys. zł  

6. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń.                

7.  ( z ostatnich trzech miesięcy)  

8. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń ( z ostatnich trzech 

miesięcy). 

9.  Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

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

 brzmi:  .....................................................  ........................................................................................... .  
 Nr NIP:  .................................................. "  

10. Informacja o ewentualnym zamiarze przekazania podwykonawcom określonej części przedmiotu oferty wraz    

z ich wskazaniem.  

11. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do natychmiastowego pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności i zdarzeń polegających na złożeniu wniosku lub wszczęciu 

postępowania układowego, upadłościowego likwidacyjnego, egzekucyjnego lub innych o podobnym skutku 

prawnym.  

12. Wykaz uruchomień urządzeń drukujących z ostatnich trzech lat z podaniem zakresu i wartości 

13. Referencje od poprzednich zlecających 

 

Cześć II – „Oferta cenowa" - winna zawierać: 
 

                               Cenę jednostkową plotera netto, wraz z dostawą, instalacją i  szkoleniem .                                                                    

                        Wszystkie niezbędne informacje z punktu pierwszego  zapytania. 

UWAGA:  

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania 



oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. Nr 110 ( budynek administracyjny 

TK) codziennie w godz.: 8.00-:16.00, tel. 698 675 565 , Artur Świątek . 
 

 


