
Kielce dn. 16.12.2015 
 

  

   

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. 

 „OCHRONA I ZABEZPIECZENIE IMPREZ TARGOWYCH” Oraz  
„MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU OBRONNEGO” 

 
I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest OCHRONA I OBSŁUGA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
 TARGI KIELCE S.A. 

 

    II. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  
                       Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce                                 
                       w Recepcji do dnia  08.01.2016r.  

 
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  

 
ROKOWANIA  „Ochrona imprez targowych” 

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) doświadczenie i referencje – 20% 
 

 

IV. Informacje  dodatkowe  
. 

1. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału  
w rokowaniach. 
2. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych  
z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również  

nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  

  4. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. 

  5. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia o kolejny rok. 

 
 
  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. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności 

gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS. 

5.Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami do Urzędu Skarbowego. 

6. 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:  
  

1. W ofercie należy podać cenę netto za jedna roboczogodzinę pracownika ochrony – dotyczy ochrony 
imprez targowych i około targowych. 

2. W ofercie na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego stawkę za jedną roboczogodzinę 
pracownika ochrony bez broni i z bronią.  W przypadku MSPO 50% składu osobowego to 
pracownicy kwalifikowani. 

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 należy kierować: 
 
Kontakt: 

Krzysztof Kot 

Kierownik Zespołu Ochrony 

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

 
 
          
 
 
 
 
 

 


