
                    Kielce, dnia 26.03.2018 r.                   

 

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

składaniem ofert wstępnych na:  

„Dostawę 5 szt. sprężarek spalinowych śrubowych wraz z osuszaczem” 

 

I. Zakres zamówienia: 

 

1. 5 szt. sprężarek o ciśnieniu roboczym 10,3 bar, wydajność 10,0 m
3
 / min 

2. Węże przyłączeniowe mantex w ilości 5 szt.  

 

II. Termin wykonania: 

1) Dostawa: 19.05.2018 r. godzina 11.00 

2) Odbiór: 25 .05.2018 r. godzina 18.00 

 

III. Ustalenie ceny i warunki płatności 

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

trwania wynajmu.    

 

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy: 

Oferty prosimy o nadsyłanie drogą elektroniczną – zbos.pawel@targikielce.pl, 

faxem 41 365 12 48 lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki Targi Kielce                                   

do dnia 06.04.2018 r. godz. 12
00

. 

             
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Dostawcami. 

 

V. Kryterium  wyboru: 

Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie się kierował: 

Cena – 100%  

 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Termin związania Dostawcy oferty do 31.05.2018 r. 

2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego postępowania. 

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 prac. 

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

wybrania żadnego Dostawcy bez podania przyczyn. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wielkości zamówienia. 

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

od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

VII. Zawartość oferty 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać: 

 

1. Cenę jednostkową netto najmu sprężarki  10,3 bar z transportem, za cały okres   

     najmu. 

2. Cena netto wynajmu węży przyłączeniowych , za cały okres najmu.  

 

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego  w pok. 114                              

( biurowiec TK ) codziennie w godz.: 8.00-15.00; tel.: 0604-143-870 Pan Bogdan Sendybeł. 

  

mailto:zbos.pawel@targikielce.pl

