
Kielce 19.02.2018.  

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 

WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ. 

 

Targi Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zapraszają do rokowań poprzedzonych składaniem 

ofert wstępnych dostawę urządzeń oświetleniowych.  

  

I. Przedmiot zamówienia.  

       Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w urządzeń:  

  12x Showtec Sunstrip Active MKII - doświetlacz 10 x 50W GU10. 

  10x Żarówka zapasowa 50W GU10 do urządzeń Sunstrip. 

 

II. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  

 

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce Wydział 

Organizacyjno-Prawny - Recepcja Spółki do dnia 26.02.2018r. do godz. 15:00  

       Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Dostawa urządzeń oświetleniowych”   

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Wykonawcami.  

 

III. Kryterium wyboru  

 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: 

       1)  Oferowaną ceną:    80% 

       2)  Okresem gwarancji: 20% 

 

IV. 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 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie 

wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  

5. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 



V. Zawartość oferty  

 Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt. III  –  

„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 czy jest podatnikiem VAT o treści:  

      " Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  

       brzmi:  .....................................................   nr   NIP:……………………………………  

 

  Część II – „Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

1. W ofercie należy określić łączną cenę netto za przedmiot oferty, która nie ulegnie zmianie 

przez czas trwania umowy. 

2. Termin dostawy. 

3. Okres gwarancji.  

 

 

 

Wszelkie pytania należy kierować do :  

 

Paweł Zboś – tel. 606447585 e-mail: zbos.pawel@targikielce.pl 

Paweł Lenartowicz- tel. 604276243 e-mail: lenartowicz.pawel@targikielce.pl 

Łukasz Biało – tel. 518322494 e-mail: bialo.lukasz@targikielce.pl  
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