
Kielce dn. 18.02.2015 
 

  

   

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 

WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE:  
 

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

 „Umundurowanie dla pracowników ochrony” 
 

I. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów mundurowych. 

 

    II. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  
                       Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce                                 
                       w Recepcji do dnia  10.03.2015 r.  

 
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  

 
ROKOWANIA  „DOSTAWA UMUNDUROWANIA” 

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

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował:  
1) oferowaną ceną netto – 80%. 
2) jakością – 10% 
3) gwarancją – 10% 

 

IV. Informacje  dodatkowe  
Sorty mundurowe: 

 
 
 
 

asortyment  ilość szt. kolor 

1. Bluza – koszula defender KO-DEF-CO-01 helikon 2 czarny 

2. Spodnie - sfu next SP-SFN-PR-01 2 czarny 

3. Polar/Sweter BL-CAF-FL-01 helikon 2 czarny 

4. Buty zimowe - grom plus 118-742 protektor 1 czarny 

5. Koszulka polo 2 czarny 

6. Peleryna przeciwdeszczowa 1 czarny 

7. Czapka zimowa  1 czarny 

8. Rękawice zimowe z odpinanymi palcami 1  czarny 

9. Kurtka zimowa cesario magnum 1 czarny 

10. Buty letnie squad 12823505 miltec 1 piaskowy 

11. Spodnie letnie sfu next SP-SFN-PR-11 helikon 2 piaskowy 

12. Koszulka polo  4 piaskowy 

13. Czapka z daszkiem 2 piaskowy 

  Oferta może zawierać sorty mundurowe innych producentów jednak nie gorsze jakościowo. 

  Wszystkie sorty mundurowe oznakowane napisem OCHRONA w formie naszywek lub nadruku. 

 



 
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 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również  

nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  

  5. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni, licząc od daty złożenia oferty. 
 
  V. Zawartość oferty  

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna 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. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany                 

jest do umieszczenia ich w odrębnej części oferty cenowej. 

3. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: 
   

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  
     brzmi: …………………………..  

        Nr NIP:  ............................... …..  

 

Część II - " Oferta cenowa - winna zawierać:  
  

W ofercie należy podać cenę netto za komplet, ewentualny opust cenowy, termin i formę płatności, 
warunki i termin dostawy, informację dotyczącą okresu ważności złożonej oferty.  

UWAGA:  
Wszystkie strony oferty ( część I i II)  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 5 budynek 
administracyjny Targów Kielce, codziennie w godz.: 8.00-15.00,  
 
Kontakt: 

Krzysztof Kot 

Kierownik Zespołu Ochrony 

tel. 041/3651280 
tel.kom. 606 447 482 
fax: 041/3651356 
kot.krzysztof@targikielce.pl 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


