
                                                         Kielce 05.01.2016 r. 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 

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

wstępnych na wykonanie zadania pod nazwą: 

"Dostawa wykładziny targowej o szerokości 2m  w ilości ok. 90000m
2
 rocznie 

do Targów Kielce"  

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia i warunki realizacji: 

- dostawy cząstkowe w ciągu całego roku wykładziny targowej -posiadającej wymagane atesty i aprobaty-                

  o szerokości 2m  w ilości łącznej ok. 90000m
2
  rocznie do Targów Kielce,  

- realizacja dostawy wykładziny: do 24 godzin od momentu zamówienia, 

 

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 dostaw cząstkowych następować będzie każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń 

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 22.01.2016 r. do godziny 14
00

. 

 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  

"Dostawa wykładziny targowej o szerokości 2m  w ilości ok. 90000m
2
 rocznie 

do Targów Kielce"  

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

Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy od 01.03.2016 r. 

 

IV.  Kryterium wyboru  2) 
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  

1) oferowaną ceną ryczałtową – 80 %,  

2) oceną przesłanych próbek wyrobu w warunkach zastosowania u Zamawiającego – 20% 

3)   posiadanym doświadczeniem i referencjami dla wykonania dostaw o podobnym charakterze i zakresie,  

4)   kompletnością dokumentacji formalno-prawnej.  

 

V. Informacje dodatkowe  

l.  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:  

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. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej            

    (z ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia składania ofert). 



4. 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  

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

(z ostatnich 3 miesięcy). 

6. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń                                          

(z ostatnich 3 miesięcy).  

7. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

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

 brzmi:  ....................................................  ............................................................................................ .  

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

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

z ich  wskazaniem.  

9. Wykaz wraz ze specyfikacją i określeniem zakresu dostaw  zrealizowanych  w okresie ostatnich 3 lat                           

(wykaz referencji).  

10. Kopie wymaganych atestów i aprobat na oferowaną wykładzinę obowiązujących na terenie Polski 

poświadczających możliwość stosowania wewnątrz budynków. 

11. Wzornik oferowanych wykładzin wraz z parametrami technicznymi. 

12. 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.  

Cześć II – „Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

W ofercie należy określić jednostkową (za 1 m
2
) łączną cenę ryczałtową, która nie ulegnie zmianie przez czas           

co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy, za przedmiot oferty. Cena winna zawierać koszty transportu 

do siedziby Zamawiającego. 

 

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  codziennie w godz.: 8:00 ÷15:00  

tel. 606-264-675 Robert Burak. 
 
 
 

 

 

 



 

                                                                     Oświadczenie 

 

 

 

Dot. postępowania  na ……………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Imię …………………………………………………………………………… 

 

 

Nazwisko……………………………………………………………………… 

Oświadczam : 

 

1. Zapoznałam/em się z warunkami udziału w postępowaniu 

2. Zapoznałam/em się z kryteriami oceny ofert określonymi w zaproszeniu do rokowań 

   i zobowiązuję się do  ich stosowania przy ocenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                      ……………………………………… 

 

Data                                                                                  Podpis Członka Komisji Przetargowej 

     

 

                                                                                         ………………………………………. 

                                                                                                 Oświadczenie przyjęła/ął  

 

 

 


