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                                                                                                           Kielce, dnia  07.04.2016 r. 

Targi Kielce S.A. 
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
Tel. (41) 365 12 22 

www.targikielce.pl/przetargi 

  

 
 

ZAPROSZNIE  DO  ROKOWAŃ (ZDR) 
 NA WYKONANIE ZADANIA:   

 

Modernizacja stacji transformatorowej „ WPHS 512” n a terenie  
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 
       

1. Przedmiotem zamówienia jest :  

1.1 Modernizacja układu sterowania wentylacją komór transformatorowych w rozdzielni 

RNN w hali C na terenie Targów Kielce S.A.   

1.2 Szczegółowy zakres robót określa  Załącznik Nr 1 – projekt wykonawczy i przedmiar 

robót. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia i miejsce składania ofert 

 

1. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S. A. 

Kielce, ul. Zakładowa 1 w recepcji do dnia  14.04.2016r.   

Termin realizacji  zadania ustala się w okresie:   20.04.2016  -   14.05.2016 r. 
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V.  Kryterium wyboru oferty 
 

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował: 

- oferowaną ceną        80 % 

- doświadczeniem       20 % 

 
VI. Informacje dodatkowe 
 

1. Osoby  uprawnione do kontaktu z oferentami: 

Mirosław  Ryk  tel. 41/365 12 74 
Zbigniew Kołodziejczyk  tel. 41/365 14 35.  

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu 

składania ofert.  
3. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w 

postępowaniu przetargowym. 
4. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty. 

5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części prac lub materiałów z zakresu 

zadania celem dokonania zakupu inwestorskiego bądź wskazania podwykonawcy lub w 

związku ze zmianą zakresu realizacji.  

 
VII. Zawartość oferty 
        
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 (wypełniony  formularz ofertowy - Załącznik Nr 2) 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4. Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami do ZUS (z ostatnich 3-miesięcy). 

5. Zaświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami do Urzędu Skarbowego  (z ostatnich  

 3-miesięcy). 

6. Referencje z wykonanych robót o podobnym charakterze jak w niniejszym  przedmiocie 

zamówienia. 

Część II – „Oferta cenowa” – winna zawierać: 

       

1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.   

              

VIII. Uwagi dodatkowe 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR. 
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3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. VII     

ZDR , zgodnie z wymaganą formą. 

4. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być 

kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu  

kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. 

5. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: dokumenty formalno – 

prawne oraz ofertę cenową.   

6.  Kopertę opatrzyć napisem:  :  Modernizacja stacji transformatorowej „ WPHS 512” na 

terenie Targów Kielce S.A. 

 
 

Wykaz załączników: 
 
Załącznik  Nr  1   -     Projekt  wykonawczy  +  przedmiar.  

Załącznik  Nr 2      -   Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik  Nr 3      -   Wzór umowy.  


