
                                                                                                    Kielce, dn. 15.07.2016 
 
 
 
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH 
                                      NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE 
 

Stworzenie prezentacji multimedialnej - Katalogu Targów na płycie CD 
 
 
I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i przygotowanie multimedialnej 
prezentacji na płycie CD, która uruchamiać się będzie automatycznie na komputerach PC. 
Kopie 1000 sztuk. 
Specyfikacja w załączniku nr 1. 
 
II. Przewidywany termin wykonania 
Przygotowaną prezentację należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 29. 
08.2016 r. 
 
III. Ustalenie ceny i warunki płatności 
W ofercie należy określić cenę, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania Umowy za 
przedmiot oferty. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania terminu płatności za 
wykonane zadania. 
 
IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy 
Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki Targi 
Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach do dnia 22.07.2016 r. 
 
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Oferta na przygotowanie prezentacji 
multimedialnej – katalogu targów”. 
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 
Wykonawcami. 
 
V. Kryterium wyboru 
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował: 

1) oferowaną ceną – 50% 
2) terminem wykonania – 40% 
3) posiadanym doświadczeniem i referencjami dla wykonania zadania o podobnym 

charakterze i zakresie – 10%. 
 
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 czy jest płatnikiem VAT o treści: 

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa 
  brzmi: ……………………………… . 
Nr NIP: ……………………………… . 
 
 
    Część II – „Oferta cenowa” – winna zawierać: 

 
1. Określenie łącznej kwoty  wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

 
         
      Ofertę cenową należy umieścić w odrębnej, zamkniętej kopercie z napisem: 
 
      ROKOWANIA:  „Oferta na przygotowanie prezentacji multimedialnej – katalogu targów”. 
 
     UAWGA: 
                      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 można uzyskać pod 
numerem telefonu 041 365 13 16 u Pani Katarzyny Wiatrowskiej. 
 
 
Załączniki: 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.       
 
 
 
 
 
 


