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ZAPROSZNIE  DO  ROKOWAŃ (ZDR) 
 

na: 
Opracowanie wielobran żowego projektu wykonawczego rozbudowy restauracji 

w hali wystawowej „F” na terenie Targów Kielce S.A.  
 
 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego . 
TARGI KIELCE S.A. 
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia . 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobran żowego projektu 
wykonawczego rozbudowy restauracji w hali wystawowe j „F” wraz z 
przedmiarem i kosztorysem inwestorskim. 
Projekt obejmuje wyłącznie rozbudowę sali restauracyjnej bez zaplecza 
gastronomicznego z niezbędnymi wyburzeniami istniejących ścian 
wewnętrznych, rozbudowę instalacji elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji, 
centralnego ogrzewania, instalacji niskoprądowych (głośniki, monitory) oraz 
nową aranżację wnętrza sali restauracyjnej. 
Na rysunkach od 1 do 5 stanowiących załącznik do ZDR zaznaczono miejsce 
rozbudowy. 
 
I etap obejmuje: 
 
- przedstawienie koncepcji  architektonicznej i konstrukcyjnej (wraz z 
  określeniem podstawowych materiałów budowlanych przewidzianych do 
  wykorzystania w przebudowie) 
- przedstawienie zewnętrznej wizualizacji restauracji 
- przedstawienie wizualizacji aranżacji sali restauracyjnej 
- przedstawienie oferty cenowej za opracowanie wielobranżowego projektu 
  wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zezwoleń 
  (uzgodnienia p.poż. i sanepid) 
- określenie przybliżonej ceny wykonania zadania 
- podanie terminu wykonania kompletnego projektu zgodnie z wymaganiami  
  określonymi w etapie II. 
 
 



 
 
II etap:  
 
Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego najciekawszej koncepcji 
rozbudowy restauracji z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na 
opracowanie kompleksowego projektu wykonawczego obejmującego 
wszystkie branże wraz z uzgodnieniami, przedmiarem robót i kosztorysem 
inwestorskim. 
 

3. Termin składania ofert  do 15.09.2017 r. w siedzibie Targów Kielce S.A.  
w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 w recepcji. 

 
4. Warunki udziału w post ępowaniu: 

 
4.1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w 

zakresie projektowania obiektów i instalacji objętych zamówieniem. 
4.2. Należy załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o 

działalności gospodarczej. 
 

5. Sposób przygotowania oferty . 
 
Ofertę obejmującą informacje zawarte w  pkt. 2  – I etap oraz w pkt. 4  należy 
złożyć w zaklejonej kopercie z opisem tytułu zadania. 
Dokumenty załączone w ofercie muszą być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Oferta musi zawierać nazwę Wykonawcy, telefon kontaktowy oraz adres  
e-mail. 
 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 
 

7. W celu właściwego przygotowania oferty wskazana jest wizja lokalna w 
Targach Kielce S.A. 
 

8. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postepowan ia. 
 

Komisja Przetargowa dokona wyboru oferty lub kilku ofert uwzględniając 
walory architektoniczne koncepcji, cenę projektu i termin opracowania 
kompleksowego projektu. 
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najciekawszej oferty zawiadomi 
Wykonawcę/ów i przystąpi do negocjacji cenowych i ewentualnych rozmów w 
sprawie doprecyzowania szczegółów wykonawczych. 
Po wyborze ostatecznej oferty Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą 
na opracowanie projektu. 
 

9. Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 
Zbigniew Kołodziejczyk tel. 41 365-14-35,  kom. 606 731 849 
Adres e-mail: kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl 
 


