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Kielce 07.03.2016 r. 
 
 Targi Kielce S.A. 

 ul. Zakładowa 1 

 25-672 Kielce 

 tel. (41) 3651435 

 www.targikielce.pl/przetargi 

 kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl 

 
 
 

ZAPROSZNIE  DO  ROKOWAŃ (ZDR) 
  

NA WYKONANIE ZADANIA: „Dostawa i montaż kurtyn powietrznych wraz z  
wykonaniem podłączenia elektrycznego w Wieży Widokowej  

Targów Kielce S.A.” 
 
 
I. Inwestor 
Targi Kielce S. A. 
Ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
www.targikielce.pl/przetargi 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w 

trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie 

poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego ZDR. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
       

Przedmiotem zamówienia jest : 
  
1. Dostawa i montaż 3 kurtyn powietrznych w Wieży Widokowej. 

 
2. Parametry kurtyn: 
      - instalacja w poziomie, na ścianie 
      - długość  ~ 1,0 m 

        - obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
      - niski poziom głośności 
      - maksymalna moc grzewcza 6 kW (jednej kurtyny) 
      - działanie: bez ogrzewania i z ogrzewaniem 
      - zasilanie 230 V 

 
3. Wykonanie przyłącza elektrycznego z rozdzielni elektrycznej RP5 

zaznaczonej na załączonym rysunku wraz z zainstalowaniem zabezpieczenia. 
 

4. Próba, uruchomienie i wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych. 
 

http://www.targikielce.pl/przetargi
mailto:kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl
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Ściany Wieży Widokowej wykończone panelami Trimo o gr. 10 cm w kolorze 
stalowym, matowe. Miejsce montażu kurtyn i przekrój ścian na załączonym 
rysunku (załącznik nr 2) 

 
 

IV. Terminy 
 

1 Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia:   

16.03.2016 r. w siedzibie spółki Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1 w recepcji. 

2. Termin zakończenia  zamówienia  ustala  się do 31.03. 2015 r. 

V.      Kryterium wyboru oferty,  
 

1. Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert – cenę 100 % 

 
VI.  Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

 spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1.1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

ZDR, Wymagana forma dokumentu – oryginał 

1.2. Specyfikację techniczną i zdjęcie kurtyny lub kurtyn jeżeli zostanie 

zaproponowane kilka wariantów. 

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestr lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

1.4. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS 

1.5. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do Urzędu Skarbowego 

 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Wymogi formalne: 

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

1.2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR. 

1.3. Do oferty winny być dołączone  dokumenty wskazane w pkt. VI  

1.4. Oferta cenowa może składać się z  kilku  propozycji w zależności od 

   zastosowanych kurtyn powietrznych 

2. Opakowanie oferty 

2.1. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: dokumenty 
       formalno-prawne oraz ofertę cenową – wypełniony formularz ofertowy  
       (zał. Nr 1) 
       Kopertę opatrzyć napisem:  „Montaż kurtyn powietrznych w Wieży 

Widokowej Targów Kielce S.A.” 
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VIII.  Kryteria wyboru oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert 
 

1. Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert – cenę 100 % 

 
  
VIII.  Zakończenie postępowania bez wyboru oferty. 
 

1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

2. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w 

terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. W przypadkach określonych w pkt.1 i 2 Wykonawca, którego oferta nie została 

wybrana oraz Wykonawca, którego dotyczy odstąpienie od zawarcia umowy nie 

może zgłaszać  jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w szczególności o 

zwrot wydatków poniesionych w związku z postępowaniem lub o naprawienie 

szkody poniesionej przez  to, że Wykonawca liczył na zawarcie umowy. 

 
 
Wykaz załączników: 
 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 2 -  Rzut pomieszczenia wieży widokowej 
 


