
  Kielce, dnia 21 września 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.: 

DOSTAWA PRASY DLA SPÓŁKI TARGI KIELCE S.A. w 2018 roku. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  DOSTAWA PRASY DLA SPÓŁKI TARGI KIELCE S.A. w 2018 roku. 

 

II.  Przewidywany termin wykonania 

  

Wymagany termin realizacji zadania:     01.01.2018 r – 31.12.2018 r.  

 

 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 6 października 2017 r..  

 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  DOSTAWA PRASY DLA SPÓŁKI TARGI KIELCE S.A. w 2018 roku. 

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

Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do 10 listopada 2017 r. 

 

IV. Kryterium wyboru 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: 

1)  oferowaną ceną – 80 %,  

2)  terminem płatności – 20%. 

 

V. Informacje dodatkowe 

1.  Termin związania Wykonawcy ofertą – 30 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 zadania.  

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

     podania przyczyn. 

6. 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 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: …………………………………………. . 

 

Cześć II  -   " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

1. W ofercie należy określić łączną cenę za przedmiot oferty, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy. 

      

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z: 

  

Beata Górczak – tel. 41/36-51-225,  email: gorczak.beata@targikielce.pl 

 

 

 

Załączniki:  

 1.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zaproszenia do rokowań 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Lp. Tytuł Ilość Łączna cena netto za 

prenumeratę przez cały 

2018 rok, 

(wariant przy płatności 

jednorazowej) 

Łączna cena netto za 

prenumeratę przez 

cały 2018 rok, 

(wariant przy 

płatności kwartalnej) 

 Rzeczpospolita Standard 

 

5   

 Rzeczpospolita Plus 

 

2   

 Gazeta Wyborcza Kielce 

 

5   

 Echo Dnia 

 

5   

 Dziennik Gazeta Prawna Standard 

 

2   

 Dziennik Gazeta Prawna Premium 

 

1   

 Puls Biznesu 

 

2   

 Niedziela Kielce 

 

1   

 

 

RAZEM:    

 

 

 

 

 


