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Kielce 03.03.2017 r. 
 Targi Kielce S.A. 
 ul. Zakładowa 1 
 25-672 Kielce 
 tel. (41) 3651435 
 www.targikielce.pl/przetargi 
 kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl 
 
 
 

ZAPROSZNIE  DO  ROKOWAŃ (ZDR)  
NA WYKONANIE ZADANIA: 

 
 „Remont reklamy na ścianie budynku  

Hali Sportowej MOSIR w Kielcach przy ul. Żytniej.” 
 

 
I. Inwestor 
 
Targi Kielce S. A. 
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
www.targikielce.pl/przetargi 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
 

1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w 
trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z 
przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie 
poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego ZDR. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
       

Przedmiotem zamówienia jest 
  
1. Remont reklamy na ścianie budynku Hali Sportowej MOSiR w Kielcach przy ul. 

Żytniej. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca realizacji robót budowlanych. 
2. Demontaż na czas robót i ponowny montaż ramy banerowej. 
3. Montaż i demontaż rusztowania. 
4. Przygotowanie ściany: oczyszczenie, usunięcie luźnych warstw tynku 

i uzupełnienie ubytków. 
5. Zagruntowanie i pomalowanie ściany w kolorze białym farbą podkładową 

fasadową. 
6. Wymalowanie farbami fasadowymi grafik według załączonego wzoru i 

kolorystyki. 
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3. Na wykonane prace remontowe Wykonawca udzieli min.2  lata gwarancji. 
4. Załącznikiem do niniejszego przedmiotu zamówienia jest wizualizacja 

malowanej elewacji i rysunek wymiarowy z określeniem kolorystyki 
poszczególnych grafik. 

 
IV. Terminy 

 
1 Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia:   

10.03.2017 r. w siedzibie spółki Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1 w recepcji. 
 

2. Termin wykonania prac do 14.04.2017 r. 

V.      Kryterium wyboru oferty,  
 

1. Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert – cenę 100 % 

 
VI.  Wykaz dokumentów jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

 spełnienia warunków udziału w post ępowaniu. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
 

1.1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do 
ZDR, Wymagana forma dokumentu – oryginał 

1.2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert  
 

1. Wymogi formalne: 
1.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR. 
1.2. Do oferty winny być dołączone dokumenty wskazane w pkt. VI 

  
2. Opakowanie oferty 

2.1. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: dokumenty 
       formalno-prawne oraz ofertę cenową – wypełniony formularz ofertowy  
       (zał. Nr 1) 
       Kopertę opatrzyć napisem: „Remont reklamy na ścianie budynku Hali 

Sportowej MOSiR w Kielcach przy ul. Żytniej”       
 
  
VIII.  Zakończenie post ępowania bez wyboru oferty. 
 

1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

2. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w 
terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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3. W przypadkach określonych w pkt.1 i 2 Wykonawca, którego oferta nie została 
wybrana oraz Wykonawca, którego dotyczy odstąpienie od zawarcia umowy nie 
może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w szczególności o 
zwrot wydatków poniesionych w związku z postępowaniem lub o naprawienie 
szkody poniesionej przez  to, że Wykonawca liczył na zawarcie umowy. 

 
 
 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 
 


