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Kielce 21.08.2018 r. 
 
 Targi Kielce S.A. 

 ul. Zakładowa 1 

 25-672 Kielce 

 tel. (41) 3651435 

 www.targikielce.pl/przetargi 

 forys.monika@targikielce.pl 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 
NA WYKONANIE ZADANIA: 

 Zakup ekspresów na uzupełnienie wyposażenia dla Targów Kielce. 
  

 
I. Inwestor - Zamawiający 
 
Targi Kielce S. A. 
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
www.targikielce.pl/przetargi 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w trybie mieszanym 

zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie poprzedzającym zawarcie umowy 

kształtują postanowienia niniejszego ZDR. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
      Przedmiotem zamówienia jest: 

  
1. Zakup uzupełniający automatycznych ekspresów do kawy na wyposażenie Targów Kielce typ Nivona 

1030 lub rozwinięcie tej wersji – szt.2 (dwie sztuki). 
 
IV. Ramowe zasady realizacji: 

1. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie dostarczenie nowych ekspresów wraz z instrukcją obsługi. 

2. Sprzedawane urządzenia powinny być objęte gwarancją na warunkach producenta co najmniej na okres 

2 lat. 

3. Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Wykonawcę warunków usług serwisowych w okresie 

gwarancyjnym. 

4. Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Wykonawcę  warunków usług serwisowych w okresie 

pogwarancyjnym, a w szczególności: czasu reakcji na zgłoszenie usterki, kosztu naprawy – stawka PLN 

za 1 rbg, możliwości udostępnienia urządzenia zastępczego, porównywalnej klasy w przypadku usługi 

serwisowej dłuższej niż 72 godz. . 

V.  Terminy 
1 Termin składania ofert do 27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) do godziny 11:00,  w zamkniętych 

kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1 w recepcji. 

2. Termin wykonania dostawy sprzętu do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

http://www.targikielce.pl/przetargi
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VI. Kryterium wyboru oferty,  
1. Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert: 

a) Cena - 80 % 

b) Ocena oferowanych usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych -20% 

VII.  Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
 spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Nazwa i lokalizacja punktu serwisowego 

2. Godziny otwarcia i telefon, mail kontaktowy. 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Wymogi formalne: 

1.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR. 

1.2. Do oferty winny być dołączone dokumenty wskazane w pkt. VII. 

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę : 

1.1. Cena netto PLN za każde urządzenie (ekspres)  

1.2. Wartość oferowanego sprzętu ogółem netto PLN  

1.3. Oferowany okres gwarancji 

1.4. Koszt usługi serwisowej stawka netto PLN za 1 roboczogodzinę. 

1.5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki 

1.6. Informacja o udostępnieniu urządzenia zastępczego, porównywalnej klasy na czas serwisu 

powyżej 72 godz. 

3. Opakowanie oferty: 

3.1. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: ofertę cenową – wypełniony 

formularz ofertowy (wg.VIII. pkt.2 Nr 1).  

3.2. Kopertę opatrzyć napisem:  „Ekspres do kawy, 2018 TK”. 

        
IX.  Zakończenie postępowania bez wyboru oferty. 
1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

2. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 7 dni od złożenia 

oświadczenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


