
1 

 

Kielce dnia 11.01.2017r. 
               

 
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM 
OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE:  
 
Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych składaniem 

ofert wstępnych na zadanie pn.  
„Dostawa środków czystości” 

 
I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości w 2017 roku. 
 

II.  Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  

Oferty należy złożyć osobiście w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki    
Targi Kielce w Recepcji do dnia 20.01.2017r.  
 
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  
 

ROKOWANIA  „DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  W 2017 ROKU” 
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 
Wykonawcami.  

 

III.  Kryterium wyboru  
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  
1) oferowaną ceną netto – 70% 
2) jakością – 30%.  

 
IV. Informacje  dodatkowe  

1. Przy składaniu ofert prosimy uwzględnić fakt, iż średnioroczne zapotrzebowanie na środki 
czystości w Targach Kielce, w 2017 roku wyniesie około: 

 

Lp. ASORTYMENT 
ilość szt./opak. 

zakupionych w 2016 

1. 
Papier toaletowy Jumbo, biały (powyżej 80%), 100% celuloza, dwuwarstwowy, 
Big Roll o średnicy 18-21cm, pakowany po 12 szt., 125 metrów dł. 

6864 szt. 

2. 
Ręczniki papierowe ZZ białe (powyżej 80%), makulatura, dwuwarstwowy, 
20x160 szt. – 3200 szt. listki 25x23 (PZ 33) OPTIMUM 

684 op. 

3. 
Ręczniki papierowe w  roli – mini,  celuloza, białe (powyżej 80%), 
dwuwarstwowy, pakowany po 12 szt. 
65 metrów dł. 

480 szt. 

4. 
Mydło w płynie – glicerynowe, zapachowe  5L, bardzo gęste, wartość pH 5,5, 
właściwości myjąco-pielęgnujące 

120 szt. 

5. Mydło w pianie MERIDA BALI PLUS wkład 700g 128 szt. 

6. Mydło w pianie MERIDA DELI PLUS wkład 880ml 150 szt. 

7. Mleczko czyszczące 0,5l  20 szt. 

8. Płyn do szyb ze  spryskiwaczem AJAX 0,5l   45 szt. 

9. Płyn do szyb AJAX 5l   36 szt. 

10. Płyn do ręcznego mycia naczyń 0,5l,  koncentrat, wartość pH 5,5   20 szt. 

11. Płyn do ręcznego mycia naczyń 5l, koncentrat   81 szt. 

12. Preparat antybakteryjny DOMESTOS 5l 80 szt. 

13. Płyn do czyszczenia sanitariatów  0,75l, na bazie kwasu fosforowego  20 szt. 
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14. 
Środek alkaliczny do bieżącej pielęgnacji łazienek 1l, koncentrat, pH 9,5 
BALNEXIN PLUS 

30 szt. 

15. 
Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych 1l, koncentrat, pH 0,5 
SUPER SANITIN PLUS 

206 szt. 

16. 
Środek alkaliczny do intensywnego i gruntownego czyszczenia płytek 
gresowych oraz mikroporowatych posadzek podłogowych odpornych na 
działanie zasad  1l EROL G 490 

21 szt. 

17. 
Środek do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji urządzeń i elementów 
wykonanych ze stali szlachetnej i aluminium stali szlachetnej 1l  (typu NIRAL 
GARD) 

56 szt. 

18. Ściereczki do kurzu z mikrofibry 690 szt. 

19. Gąbeczki do naczyń (średniej wielkości 9x5,7x3cm), 5 szt. w opakowaniu 59 op. 

20. Worki na śmieci 35l, grube, folia LDPE, 50 szt. w opakowaniu 715 op. 

21. Worki na śmieci  60l , grube, folia LDPE, 50 szt. w opakowaniu 500 op. 

22. Worki na śmieci 160 l , grube, folia LDPE, 25 szt. w opakowaniu 683 op. 

23. Worki na śmieci 240 l , grube, folia LDPE, 10 szt. w opakowaniu 25 op. 

24. Rękawice lateksowe grubsze (np.: żółte) pakowane w parach  70 par 

25. Rękawice lateksowe cienkie, pakowane po 100szt 90 op. 

26. Rękawice ochronne „wampirki” 850 par 

 
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 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie 

wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  

5. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni, licząc od daty złożenia oferty. 
 
V.  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. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do 

umieszczenia ich w odrębnej części oferty cenowej. 

3.Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (z ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia składania ofert). 

4. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu 

świadczeń (z ostatnich 3 miesięcy). 

5. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń               

 (z ostatnich trzech miesięcy). 
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6. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: 

   

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

 brzmi: ........................................... .  

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

7. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do natychmiastowego pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności i zdarzeń polegających na 
złożeniu wniosku lub wszczęciu postępowania układowego upadłościowego likwidacyjnego, 
egzekucyjnego lub innych o podobnym skutku prawnym. 

Część II - " Oferta cenowa - winna zawierać:  
  

1.W ofercie należy podać cenę netto, ewentualny opust cenowy, termin i formę płatności, warunki i 
termin dostawy, informację dotyczącą okresu ważności złożonej oferty.  

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 w pok. nr 8 budynek 
administracyjny Targów Kielce, codziennie w godz.: 8.00-15.00  
 
 
Kontakt: 

Anna Górska 

Zespół Administracji 

gorska.anna@targikielce.pl 
tel. 041/365 12 59, 797 339 404 
 

 

 

 

Załączniki:  

l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gorska.anna@targikielce.pl
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Załącznik nr 1. 
 

Wymagany asortyment obejmuje*: 

             

Lp. ASORTYMENT 
CENA 

NETTO 

1. 
Papier toaletowy Jumbo, biały (powyżej 80%), 100% celuloza, dwuwarstwowy, Big Roll o 
średnicy 18-21cm, pakowany po 12 szt., 125 metrów dł. 

za sztukę 

2. 
Ręczniki papierowe ZZ białe (powyżej 80%), makulatura, dwuwarstwowy, 20x160 szt. – 3200 
szt. listki 25x23 (PZ 33) OPTIMUM 

za opakowanie 

3. 
Ręczniki papierowe w  roli – mini,  celuloza, białe (powyżej 80%), dwuwarstwowy, pakowany 
po 12 szt. 65 metrów dł. 

za sztukę 

4. 
Mydło w płynie – glicerynowe, zapachowe  5L, bardzo gęste, wartość pH 5,5, właściwości 
myjąco-pielęgnujące 

za sztukę 

5. Mydło w pianie MERIDA BALI PLUS wkład 700g za sztukę 

6. Mydło w pianie MERIDA DELI PLUS wkład 880ml za sztukę 

7. Mleczko czyszczące  0,5l  za sztukę 

8. Płyn do szyb ze  spryskiwaczem AJAX 0,5l   za sztukę 

9. Płyn do szyb AJAX 5l   za sztukę 

10. Płyn do ręcznego mycia naczyń 0,5l,  koncentrat, wartość pH 5,5   za sztukę 

11. Płyn do ręcznego mycia naczyń 5l, koncentrat   za sztukę 

12. Preparat antybakteryjny DOMESTOS 5l za sztukę 

13. Płyn do czyszczenia sanitariatów  0,75l, na bazie kwasu fosforowego  za sztukę 

14. Środek alkaliczny do bieżącej pielęgnacji łazienek 1l, koncentrat, pH 9,5 BALNEXIN PLUS za sztukę 

15. 
Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych 1l, koncentrat, pH 0,5 SUPER 
SANITIN PLUS 

za sztukę 

16. 
Środek alkaliczny do intensywnego i gruntownego czyszczenia płytek gresowych oraz 
mikroporowatych posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad  1l EROL G 490 

za sztukę 

17. 
Środek do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji urządzeń i elementów wykonanych ze stali 
szlachetnej i aluminium stali szlachetnej 1l  (typu NIRAL GARD) 

za sztukę 

18. Ściereczki do kurzu z mikrofibry za sztukę 

19. Gąbeczki do naczyń (średniej wielkości 9x5,7x3cm), 5 szt. w opakowaniu  za sztukę 

20. Worki na śmieci 35l, grube, folia LDPE, 50 szt. w opakowaniu 
 za opakowanie/ 

sztukę 

21. Worki na śmieci  60l , grube, folia LDPE, 50 szt. w opakowaniu 
 za opakowanie/ 

sztukę 

22. Worki na śmieci 160 l , grube, folia LDPE, 25 szt. w opakowaniu 
 za opakowanie/ 

sztukę 

23. Worki na śmieci 240 l , grube, folia LDPE, 10 szt. w opakowaniu 
 za opakowanie/ 

sztukę 

24. Rękawice lateksowe grubsze (np.: żółte) pakowane w parach  za parę 

25. Rękawice lateksowe cienkie, pakowane po 100szt za opakowanie 

26. Rękawice ochronne „wampirki” za parę 

* dla ułatwienia procedury przetargowej uprzejmie prosimy o podanie oferty cenowej wg powyższego wzoru 

** w przypadku pozycji 1-4  prosimy o dołączenie podpisanych próbek 


