
 
 Kielce, dnia 12.01.2017 r.  
 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 

WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ: 

 

"URZĄDZEŃ NAGŁOŚNIENIOWYCH I OŚWIETLENIOWYCH" 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w  urządzeń: 

 

Nazwa ilość 

LIGHT4ME MEGA LIGHT BAR LED 8 RGBW 240                                             

zestaw 4 szt.  w kolorze czarnym plus case (na 4 szt.)  
8 kpl. 

MIPRO ACT727B odbiornik dwukanałowy – 1 szt. 

MIPRO ACT72H nadajnik z mikrofonem do ręki – 1 szt. 

5 
zestawów 

MIPRO ACT72T nadajnik paskowy – 1 szt. 

MIPRO MU53HN mikrofon pojemnościowy nagłowny – 1 szt.  

2 
zestawy 

Behringer X AIR XR16 mikser cyfrowy z WiFi    plus   tablet 10 cali  IPAD 2. 2 kpl. 

Kolumna głośnikowa QSC K10 3 szt. 

 

 

 

 

 

 

 II. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy.  

 

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce przy ul. 

Zakładowej 1 w Recepcji do dnia 25.01.2017 r. do godz. 15
00

. 

 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  

"Dostawa urządzeń nagłośnieniowych i oświetleniowych"  

 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi 

Dostawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie.  

 

III. Kryterium wyboru.  

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował:  

1.   oferowaną ceną netto – 80% 

2.   okresem gwarancji na urządzenia – 20%  

 

 

http://www.ceneo.pl/Click/Offer/?e=z9WnlsxFRZjQiPwZZi7M0j6XBAkN0egh42b56sul95rjsk1qK3mHHuRHxazc-SXDroy7p10m8YSF_R1KsSdmGkHgZQAeJrD5O9KUccW1e6MeIy3kYnovAfvYVHZo97mY9POwC2LkoZYXee3nWQGUoL4odWuEhIgGPJqmjpGbHLxFpNFgCkXi5tK0YTtnQwrxpVBMwlkFDd3mMDwE8VVqT__F5Wh_f6kjpVBMwlkFDd2lUEzCWQUN3T7FqvAHVzbr


IV. Informacje dodatkowe. 

 

1.  Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni. 
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 Dostawcę.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie 

wybrania żadnego Dostawcy bez podania przyczyn.  
 

VI. Zawartość oferty. 

 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

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

 
1. Nazwę i siedzibę 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 me wnosi 

do nich zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń Dostawca zobowiązany 

jest do umieszczenia ich wraz z wyceną 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:………………………  

 . 

 

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

1. W ofercie należy podać cenę netto za poszczególne urządzenia wymienione w przedmiocie      

    Zamówienia (punkt nr I.)  

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 do: 

Paweł Lenartowicz – tel. 604 276 243 

Łukasz Biało – tel. 518 322 494 

  
 
 

 

 


