
Kielce, dnia 04.04.2016 r.  

 

 

 

 

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

ofert wstępnych na wykonanie: 

„Mycie powierzchni szklanych ok. 3.510 m2 do wysokości 15 m ze zwyżki”. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest mycie powierzchni szklanych: 

1. Elewacja Hali E – 2.000 m2 

2. Bok Hali E – 170 m2 

3. Terminal wejściowy Wschodni - 240 m2 

4. Kapsuła E 3 (bok szklany) – 80 m2 

5. Kapsuła E 1 (bok szklany) - 160 m2 

6. Ściana biurowca  przy holu głównym przy wejściu nr 1- 140 m2 

7. Kurtyna dymowa -720 m2 

 

II. Przewidywany termin wykonania: 

      

      - Termin zakończenia prac 02.05.2016 r.  

 

III. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy 

 

Oferty można złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce w Wydziale 

Organizacyjno-Prawnym lub nadesłać  pocztą e-mail zbos.paweł@targikielce.pl  do dnia 11.04.2016 r. do 

godziny 13.00. 

 

 Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: 

 

„Mycie powierzchni szklanych do wysokości 15 m ze zwyżki”. 

 

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

 

IV. Kryterium wyboru  

 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  

1)   oferowaną ceną - 100%,  
 

V. Informacje dodatkowe 

 

1) Termin związania Wykonawcy ofertą - 14 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 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. 

3. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz przeprowadził wizję lokalną.  

4.    Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

mailto:zbos.paweł@targikielce.pl


 

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

brzmi:                                                                 NIP:  

  

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

Należy podać cenę netto umycia 1m2 powierzchni szklanej.  

 

ROKOWANIA  dot. 

„Mycie powierzchni szklanych do wysokości 15 m ze zwyżki”. 

UWAGA:  

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

składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

     2.     Wykonawca będzie świadczył usługę z własnej zwyżki i/lub drabin. 

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok.  114 (budynek administracyjny 

TK) codziennie w godz.: 8.00-:15.00 tel. 606 447 456 – Marcin Lesisz lub 606 418 153 – Alber 

Szczepanek.  

 


