
Kielce, dnia 07.04.2017 r. 

 

Targi Kielce S. A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań 

poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na: 

„Wynajem agregatów prądotwórczych” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Agregaty prądotwórcze:  500 - 600 kVA – szt. 2,      500 kVA  – szt.1      

2. Obsługa serwisowa na czas trwania wynajmu. 

3. Kable przyłączeniowe o długości ok.10 mb. oraz przekroju odpowiednim do mocy 

agregatów. 

 

II. Termin wykonania: 

1. Dostawa: 22 maja 2016 r. 

2. Odbiór:    26 maja 2016 r. po  godz. 18
00

.
  
 

W okresie wynajmu agregaty będą pracować ok. 10 godz. dziennie. 

  

III.  Ustalenie ceny i warunki płatności: 

W ofercie należy określić łączną cenę ryczałtową netto, która nie ulegnie zmianie przez 

czas trwania wynajmu oraz warunki płatności.   

 

IV.   Miejsce i termin składania ofert oraz wybór Wykonawcy: 

Oferty prosimy o nadsyłanie drogą elektroniczną  na adres: ryk.m@targikielce.pl lub faxem  

41 36 51 248 do dnia 21 kwietnia 2016 r.   

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Dostawcami. 

 

V. Informacje dodatkowe: 

1. Termin związania Dostawcy ofertą – 25 dni od jej złożenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie 

wybrania żadnego Dostawcy bez podania przyczyn. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia do 7 dni 

kalendarzowych przed terminem dostawy określonym w pkt II. 

4. Agregaty powinny być wyposażone w zbiorniki paliwa umożliwiające nieprzerwaną 

pracę przez ok. 10 godz., w momencie dostawy winny być zatankowane do pełna. 

5. W okresie wynajmu olej napędowy zapewniają Targi Kielce. 
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6. Rozładunek i załadunek w Kielcach zapewniają Targi Kielce. 

7. Po zakończeniu wynajmu Targi Kielce zatankują agregaty do pełna. 

 

VI. Zawartość oferty: 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać: 

1. Ceny jednostkowe netto wynajmu poszczególnych agregatów wraz z transportem oraz 

kablami przyłączeniowymi za cały okres najmu. 

2. Cenę netto obsługi. 

3. Podstawowe dane techniczne oferowanych agregatów: wymiary, ciężar, sposób 

rozładunku (czy agregat jest przystosowany do załadunku wózkiem widłowym 

o udźwigu do 10 ton, czy wymaga użycia dźwigu). 

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 110 (budynek 

administracyjny TK)  codziennie w godz. 8.00- 15.30, na adres: ryk.m@targikielce.pl 

lub tel. 41 36 51 274,  kom.  608-685-382 -  Mirosław Ryk. 
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