
Kielce dn. 02.12.2016 r. 

 

  

  ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 
WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ:  

 
 

„URZĄDZEŃ SYSTEMU TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH INTEGRUS 
 FIRMY BOSCH” 

 
 
 

1. Przedmiot zamówienia. 
  
       Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

1.1. Ładowarka walizkowa LBB 4560/00                 szt.   2 
1.2. Promiennik podczerwieni  LBB 4511/00           szt.   1 
1.3. Odbiornik Integrus LBB 4540/04                       szt. 10 
1.4. Słuchawki do odbiornika jw. LBB 3443             szt. 10 

 
2. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostaw cy.  

 
      Oferty należy złożyć osobiście lub listownie w zapieczętowanych kopertach w siedzibie 
      Spółki Targi Kielce przy  ul. Zakładowej 1  w recepcji do dnia  08.12.2016 r. do godz. 15.00.  
 
       Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Dostawa urządzeń systemu tłumaczeń”  
 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi 
Dostawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie. 

 
 3 . Kryterium wyboru 
  
       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował: 
  
       1) Oferowaną ceną netto                     – 80%  
       2) Terminem dostawy                          – 10% 
       3) Okresem gwarancji na urządzenia  -  10% 

 
 

4. Informacje  dodatkowe   
. 
      1. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału  

          w rokowaniach. 

      2. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych  

          z przygotowaniem oferty przez Dostawcę. 

      3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również  

          nie wybrania żadnego Dostawcy bez podania przyczyn.  

4. Dostawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. 

 
 



  
 
 
  5. Zawarto ść oferty  

      Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

      Część I - " Dokumenty formalno-prawne"- winny zawierać:  

1. Nazwę i adres siedziby Dostawcy, datę sporządzenia oferty, imię, nazwisko, 

    numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i  

    warunków dostawy. 

2. Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego 

 zaproszenia i nie wnosi do nich zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag  

 i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany  jest do umieszczenia ich w odrębnej 

 części oferty cenowej. 

                       3. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: 

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

       brzmi: …………………………..  

          Nr NIP:  .......................... …..  

                        

       Część II - " Oferta cenowa - winna zawierać:  
  

1. W ofercie należy podać cenę netto za poszczególne urządzenia wymienione w 
przedmiocie zamówienia (punkt nr 1 ZDR). 

2. Termin dostawy. 
3. Okres gwarancji na urządzenia. 

  UWAGA:  
Wszystkie strony oferty ( część I i II)  powinny być ponumerowane i podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 
 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego należy kierować: 
 
Kontakt: 
 
Paweł Zboś 
Kierownik Zespołu Obsługi Technicznej Obiektów 
tel. 041/3651276 
tel. kom. 606 447 585 
zbos.pawel@targikielce.pl 


