
     Kielce, dnia 12.07.2018 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 

na wykonanie zamówienia: 

 

Dzierżawa terminali mobilnych wraz z akcesoriami oraz obsługa i rozliczanie transakcji 

bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych. 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY 

Targi Kielce S.A. 

ul. Zakładowa 1 

25-672 Kielce 

NIP 6570309803 

 
II.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1.Ofertę należy złożyć do 24.07.2018 r. do godz.12:00 w siedzibie Targów Kielce S.A. w 

   recepcji w Kielcach przy ul. Zakładowej 1.  

 

2.Kopertę opisać: „Dzierżawa terminali płatniczych” 

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, przy czym dla zachowania terminu        

złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania oferty przez Zamawiającego, a nie 

dzień i godzinę nadania jej w placówce pocztowej lub punkcie obsługi kurierskiej. 

 

III. CZAS TRWANIA UMOWY 

Nieokreślony, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia 

IV.  MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Targi Kielce S.A. 

ul. Zakładowa 1 

25-672 Kielce 

 

 

 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.Dzierżawa terminali mobilnych wraz z akcesoriami oraz obsługa i rozliczanie transakcji 

bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych. 



2.Szczegóły przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1  

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

1.Średnia wartość pojedynczej transakcji: 5 000,00 PLN 

2.Przewidywany obrót miesięczny na jednym terminalu: 

 Terminal stały:              15 000,00 PLN 

 Terminal dodatkowy:      5 000,00 PLN 

3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie 

wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny. 

VII. KRYTERIUM WYBORU 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiają będzie się kierował: 

- oferowaną ceną – 90% 

- czas usunięcia usterki od momentu powiadomienia – 10% 

VIII.  ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać: 

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

- Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 

- Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub do KRS. 

- Informację o proponowanym urządzeniu zawierającą wskazanie modelu, symbolu oraz nazwy 

producenta proponowanych urządzeń. 

-Wysokość opłaty za dzierżawę pojedynczego urządzenia stałego wraz z akcesoriami. 

- Wysokość opłaty za wypożyczenie pojedynczego urządzenia dodatkowego. 

- Informację o prowizjach i sposobie ich naliczania oraz ich wysokość. 

- Informację o sposobie obsługi Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 

- Informację o czasie usunięcia usterki od momentu powiadomienia. 

- Oferty prosimy sporządzić w cenach netto. 

 

 

Załącznik Nr 1 



 

 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 

- dzierżawę 6 terminali płatniczych-mobilnych które będą u zamawiającego przez cały okres 

trwania umowy tzw: stałych, 

- terminale dodatkowe- mobilne maksymalnie do 15 sztuk (w zależności od odbywającej się 

imprezy targowej), 

- obsługę i rozliczanie transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart 

płatniczych, wyposażonych w pasek magnetyczny, chip elektroniczny oraz funkcjonalność 

transakcji zbliżeniowej, 

- obsługę kart płatniczych wydanych przez następujące organizacje płatnicze: VISA,VISA 

Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American Express. 

W przypadku ujawnienia się na rynku dodatkowych kart, innych od podanych Wykonawca 

dopuści ich obsługę z zachowaniem tych samych zasad obsługi i rozliczeń, jakie dotyczą kart 

płatniczych na dzień podpisania umowy, bez zmian warunków umowy. 

- terminale płatnicze powinny mieć możliwość wybrania waluty transakcji 

- umożliwienie płatności w walucie karty (usługa DCC) 

- na terenie Targów Kielce S.A. zamontowane są wzmacniacze sygnału GSM sieci Polkomtel  

(Plus). Preferowany będzie dostawca zapewniający karty SIM z tej sieci. 

- wraz z terminalami dostawca zapewnić musi niezbędne akcesoria, w tym stacje ładujące 

oraz niezbędne przewody 

- baterie terminali mobilnych muszą zapewnić minimum 5 godzin pracy terminala bez 

ładowania 

 

 

 


