Kielce dnia 28.04.2017 r.

Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Targi Kielce S.A. ogłaszają przetarg na:
„Wypożyczenie sprzętu wraz z obsługą do zabezpieczenia i ochrony
organizacji imprezy targowej”

1. Przedmiotem zamówienia jest wypożyczenie z obsługą:
1.1. 17 kompletów - bramowych wykrywaczy metalu.
1.2. 3 komplety - przenośnych zestawów do wykrywania materiałów
wybuchowych.
1.3. 6 kompletów - tunelowych skanerów RTG do kontroli bagażu podręcznego
i małych przedmiotów

2. Okres wypożyczenia sprzętu od 05 – 08 września 2017 r.

3. Pozostałe wymagania:
3.1.

3.2.

Wynajmujący zapewni wykwalifikowanych pracowników do obsługi
wynajętych urządzeń przez cały okres trwania imprezy targowej od 05.09.
do 08.09.2017 r.
Godzinowy czas pracy obsługi w czasie trwania imprezy targowej jak
niżej:
5.09. od 10.00 do 17.00
6.09. od 10.00 do 17.00
7.09. od 10.00 do 17.00
8.09. od 10.00 do 15.00

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

Wynajmujący zamontuje, uruchomi i zdemontuje wynajęty sprzęt.
Wynajmujący zapewni obsługę serwisowo-techniczną do sprowadzonych
urządzeń.
Wynajmujący zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy OC dla
firmy i do ubezpieczenia wynajętego sprzętu.
Urządzenia wymienione w punktach od 1.1 do 1.3 zostaną dostarczone i
zamontowane w dniu poprzedzającym imprezę targową to jest 4.09.2017r.
Demontaż urządzeń po zakończeniu imprezy targowej w dniu 8.09 lub
9.09.2017r.
Najemca zapewni dostęp do instalacji elektrycznej i zamontuje niezbędne
zadaszenia nad urządzeniami w postaci np. namiotów i wygrodzi strefy do
kontroli.

4. Termin składania ofert
Oferty należy składać w kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce w recepcji
lub listownie do dnia 25.05.2017 r.
Na kopercie należy podać nazwę przetargu.
5. Kryterium wyboru
5.1. Wybór firmy do wypożyczenia sprzętu wraz z obsługa zostanie dokonany
na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu otwarcia ofert.
5.2. Komisja Przetargowa może poprosić Oferentów o uzupełnienie lub
wyjaśnienie szczegółów złożonych ofert.
5.3. Podstawowym kryterium wyboru jest cena zaoferowana za wypożyczenie
urządzeń i ich obsługę.
6. Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać:
6.1. Nazwę, model, opis działania i parametry techniczne oferowanych urządzeń.
6.2. Cenę wypożyczenia każdego z urządzeń w terminie od 5-8.09.2016 r. oraz
sumaryczną cenę za wynajęcie całego sprzętu wymienionego w punkcie 1.
6.3. Koszt obsługi urządzeń wymienionych w punkcie 1.
6.4. Koszt ubezpieczenia urządzeń wymienionych w punkcie 1.
6.5. Wykaz obsługiwanych przez Oferenta imprez o podobnym charakterze na
których oferowane urządzenia były używane potwierdzonych referencjami.
6.6. Nazwę i siedzibę Oferenta z podaniem kontaktu e-mail i numeru telefonu.
6.7. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej
(z ostatnich 6 miesięcy).

7. W załączeniu schemat rozmieszczenia urządzeń będących przedmiotem
przetargu na terenie Targów Kielce S.A.

8. Osoby do kontaktów: 1. Zbigniew Kołodziejczyk
tel. 41 3651435
e-mail: kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl
2. Krzysztof Kot
Tel. 41 3651280
e-mail: kot.krzysztof@targikielce.pl

