
                                                                              

  Kielce, dnia 22 lutego 2017 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA  

 

Spółka Targi Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych 

na wykonanie zadania pn.:    „Świadczenie usług kurierskich dla spółki Targi Kielce S.A.” 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich dla spółki Targi Kielce S.A. zgodnie z umową. 

II.  Przewidywany termin wykonania 

 Na bieżąco, na podstawie zgłoszeń telefonicznych ewentualnie emailowych.  

 III. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy 

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. – Wydział Organizacyjno-Prawny - 

Recepcja spółki, do dnia 10 marca 2017 r.  

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Świadczenie usług kurierskich dla spółki Targi Kielce S.A.” 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.  

Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do dnia 7 kwietnia 2017 r. 

IV. Kryterium wyboru 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: 

1)  oferowaną ceną – 90 %,  

2)  terminem płatności – 5 %,  

3)  posiadanym doświadczeniem i referencjami – 3 %,  

4)  kompletnością dokumentacji formalno-prawnej – 2 %, 

V. Informacje dodatkowe 

1.  Termin związania Wykonawcy ofertą – 45 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  

     Wykonawcę. 

4.  Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania usługi.  

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie  wybrania żadnego  

     Wykonawcy bez podania przyczyn. 

7. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia o wyborze  

    najkorzystniejszej oferty. 

VI.  Zawartość oferty 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt. IV  –  „Kryterium wyboru” i 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, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz, że zapoznał się z przedłożonymi 

załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń (w szczególności dotyczących 

usług nie uwzględnionych w załącznikach a koniecznych do prawidłowego wykonania zadania) Wykonawca 

zobowiązany jest do umieszczenia ich wraz z wyceną w odrębnej części oferty cenowej.  



4. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

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

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

5. W przypadku zamówień finansowanych ze środków  Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć dokumenty,  

w zależności od rodzaju zamówienia, wymienione w § 2.ust. 4 Procedur. 

 

Cześć II  -   " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

1. W ofercie należy określić cenę oraz upusty za poszczególne rodzaje przesyłek, które nie ulegną zmianie przez czas 

trwania umowy. Ceny należy podać zgodnie z kryteriami zawartymi w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do 

zaproszenia. 

      STRUKTURA PRZESYŁEK (na podstawie danych z 2016 r.), która w przyszłości może się różnić od tych danych: 

Łącznia ilość przesyłek to 440 sztuk:  

(390 sztuk – przesyłki krajowe, 50 sztuk – przesyłki zagraniczne) 

(62 sztuki to przesyłki nadane jako koperty, 378 sztuk to przesyłki nadane jako paczki). 

 

Przesyłki krajowe to 390 sztuk, w tym 20 sztuk nadanych jako koperty a 370 sztuk nadanych jako paczki. 

Paczki krajowe o wadze:   
0,5 kg – 8 sztuk, 

1,0 kg – 176 sztuk,  

1,5 kg – 5 sztuk, 

       2,0 kg – 31 sztuk,  

2,5 kg – 8 sztuk, 

      3,0 kg – 17 sztuk,       

      3,5 kg – 14 sztuk, 

      4,0 kg –  9 sztuk,       

      4,5 kg – 4 sztuki, 

      5,0 kg – 16 sztuk,    

      6,0 kg – 5 sztuk,    

      7,0 kg – 2 sztuki,     

      8,0 kg – 2 sztuki,    

8,5 kg – 3 sztuki, 

      9,0 kg – 3 sztuki,    

      10,0 kg – 15 sztuk,    

      11,0 kg – 15,0 kg – 20 sztuk,    

      16,0 kg – 20,0 kg – 17 sztuk,    

      20,0 kg – 25,0 kg – 5 sztuk,    

      25,0 kg – 30,0 kg – 3 sztuki,    

      40,0 kg – 1 sztuka,    

      70,0 kg – 3 sztuki,    

      130,0 kg – 3 sztuki.   

 

Przesyłki zagraniczne to 50 sztuk, w tym 42 sztuki nadane jako koperty a 8 sztuk nadanych jako paczki. 

Paczki zagraniczne o wadze:    
1 kg – 5 sztuk,       
2 kg – 1 sztuka,       

3 kg – 1 sztuka, 

5 kg – 1 sztuka. 

Załączniki:  

 

 1.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

 

KONTAKT: Iwona Detka, tel: 41/3651209 lub 0504842428. 


