
Kielce, dnia 06.06.2018 r.  
 
 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 

na wykonanie zadania: 

 

 „Mycie powierzchni szklanych i ścian hal wystawowych na terenie  
Targów Kielce S.A.” 

 
I. Zamawiaj ący: 

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

 
II. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w ZAŁĄCZNIKU NR 1 
 
III. Termin wykonania: 
      
Termin zakończenia prac 17.08.2018 r.  
 
IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykon awcy 
 
Oferty złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce w Recepcji 
Kielce ul. Zakładowej 1   do dnia 13.07.2018 r. do godziny 15.00. 
 
 Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: 
 

„Mycie powierzchni szklanych i ścian hal wystawowych”. 
 
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 
Wykonawcami. 
 
IV. Kryterium wyboru  
 
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  

1)   oferowaną ceną - 100%,  
 
V. Informacje dodatkowe 

 
1) Termin związania Wykonawcy ze złożoną ofertą - 14 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 prac.  
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również 

nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny. 



 
VI. Zawarto ść oferty 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać:  

1. Nazwę i adres siedziby Oferenta, kontakt telefoniczny i adres e-mail.  
 

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i zakresem robót 
oraz przeprowadził wizję lokalną na terenie Targów Kielce S.A. 

 
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. 

 
4. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa 
      brzmi:                                                       NIP:  

  
5. Dołączyć ZAŁACZNIK NR 1 z wypełnioną kolumną „ Oferowana cena”  

  
6. Kopertę opisać:  

Przetarg: „Mycie powierzchni szklanych i ścian hal wystawowych”.  

UWAGA:  

1. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

2. Wykonawca będzie świadczył usługę z własnej zwyżki i/lub drabin. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia tylko części robót objętych specyfikacją w 
ZAŁACZNIKU NR 1. 

 
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego: 
Zbigniew Kołodziejczyk tel. 606 731 849 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia : 
 

 

Lp. Opis pozycji Obmiar Oferowana cena 

          Hala wystawowa E 
 

1 Elewacje Hali E zewnętrzna – ściana 
wschodnia             

550 m2  

2 Elewacje Hali E zewnętrzna – ściana 
zachodnia            

550 m2  

3 Elewacje Hali E zewnętrzna – ściana 
boczna (28 szyb od dołu)                    

65 m2  

4 Elewacja Hali E wewnątrz    -  ściana 
wschodnia 

550 m2  

5 Elewacje Hali E wewnętrzna – ściana 
zachodnia             

550 m2  

6 Elewacje Hali E wewnętrzna – ściana 
boczna (28 szyb od dołu) 

65 m2  

7 Elewacja Hali E zewnętrzna z blachy 
                                            4 x 27 m2                                                                                      

108 m2  

8 Mycie świetlików dachowych z 
zewnątrz 6 x 240 m2                                   

1 440 m2  

9 Mycie dachu nad wejściem od strony 
wschodniej 18 x 21 m2                                                       

380 m2  

10 Mycie blachy perforowanej wewnątrz 
Hali  E                                                    

100 m2  

11 Mycie kurtyn dymowych szklanych 
wewnątrz hali (dwustronne) 2 szt. 
                                           4 x 120 m2 =                                          

 

480 m2 

 

12 Mycie kapsuł 3 szt. (czerwona blacha + 
szyby boczne i szyby od frontu 
(wewnątrz i zewnątrz)  
 

 

3 szt. 

 

13 Mycie balustrad schodowych do kapsuł     

              Terminal Wschodni 

14 Fasada szklana    wschodnia i 
zachodnia (ściana zewnętrzna)   
2 x 125 m2  

 

250 m2 

 

15 Fasada szklana    wschodnia i 
zachodnia (ściana wewnętrzna)  
2 x 125 m2  

 

250 m2 

 

16 Elewacja – część obłożona blachą 
(całość)                                                                                

340 m2  

            Terminal Zachodni  

17 Fasada szklana    wschodnia i 
zachodnia (ściana zewnętrzna)  
 2 x 225 m2  

 

550 m2 

 



18 Ścina szklana od południa                                                                                 96 m2  

19 Elewacja południowa blaszana (do 
żaluzji)                                                      

290 m2  

20 Mycie kuli od strony zachodniej (w 
fasadzie szklanej)                                        

1 szt.  

         Parking Wielopoziomowy                                                      

21 Mycie daszków szklanych nad 
wejściami szt. 3 x 2,0 m2                                           

6 m2  

22 Mycie ścian szklanych klatki schodowej 
(zewnętrznej i wewnętrznej)                                       

530 m2  

         Biurowiec 

24 Ściana szklana biurowca przy wejściu 
nr 1( zewnętrzna)    6 x 21,4 m2       

129 m2  

25 Ściana biurowca przy wejściu nr 1 
(wewnętrzna)         6 x 21,4 m2 

129 m2  

26 Ściana szklana przy wejściu nr 4 wraz 
z daszkiem szklanym nad wejściem    
33 m2 + 18 m2       

 

51 m2 

 

 


