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25-672 Kielce 

 

                                            ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 

 

Targi Kielce S.A. ogłaszają przetarg na: 

„Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie 

Targów Kielce S.A. ” 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej w celu ustalenia stanu bezpieczeństwa pożarowego i 

zgodności obiektów z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi 

 

2. Zakres audytu ma objąć:  
   

2.1. Sprawdzenie warunków ochrony przeciwpożarowej. 
2.2. Sprawdzenie wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy.  

2.3. Sprawdzenie warunków ewakuacji w obiektach targowych i biurowych. 

2.4. Sprawdzenie procedur postępowania na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia w obiekcie. 

2.5. Sprawdzenie oznakowania dróg ewakuacyjnych. 

2.6. Sprawdzenie przygotowania użytkowników obiektu do podjęcia działań  

w przypadku zagrożenia pożarowego. 

2.7. Określenie potencjalnych źródeł powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. 

2.8. Sprawdzenie dróg pożarowych i bram wjazdowych. 

2.9. Sprawdzenie przestrzegania przepisów pożarowych w obiektach targowych. 

 

3. Z audytu należy sporządzić raport zawierający wykonane czynności kontrolne 

a w przypadku ewentualnych niezgodności i uchybień  określić sposób ich 

wyeliminowania. 

Raport należy opracować w formie pisemnej w 3 egzemplarzach i wersji 

elektronicznej. 

 

4. W celu oszacowania nakładów na wykonanie audytu wymagana jest wizja 

lokalna na terenie Targów Kielce S.A. 

 

 

 



 

5. Termin składania ofert :   
Oferty należy składać w kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce w recepcji 

lub listownie do dnia   25.04.2016 r.  

Na kopercie należy podać nazwę zamówienia. 

 

6. Kryterium wyboru: 

 

6.1. Wybór oferenta zostanie dokonany na posiedzeniu Komisji Przetargowej  

w dniu otwarcia ofert. 

6.2. Komisja Przetargowa może poprosić Oferentów o uzupełnienie lub 

wyjaśnienie szczegółów złożonych ofert. 

6.3. Kryterium wyboru oferty jest : 

- cena                   80% 

- doświadczenie   20% 

 

7. Zawartość oferty: 

 

      Oferta powinna zawierać: 

7.1. Nazwę i siedzibę Oferenta z podaniem kontaktu e-mail i numeru telefonu. 

7.2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej  

      (z ostatnich 3 miesięcy) 

      7.3.Wykaz podobnych audytów przeprowadzonych w okresie ostatnich dwóch 

             lat potwierdzonych wiarygodnymi dokumentami. 

 

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

9. Osoby do kontaktów:     1. Maria Wydymus 
                                           tel. 41 3651292 
                                           e-mail: Wydmus.maria@targikielce.pl 
 
                                       2. Zbigniew Kołodziejczyk  

                                      tel. 41 3651435 
                                      e-mail: kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl 

 

 

Uwaga ! 

Plan obiektów i terenów targowych z opisem obiektów na stronie internetowej 

www.targikielce.pl w zakładce O firmie/Tereny i obiekty targowe. 
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