Kielce, 10 październik 2018

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT
WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA

Spółka Targi Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych
składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania pn.: Projekt statuetki Targi Kielce

za

“najlepsze stoisko” – nagroda, wyróżnienie.

I. Przedmiotem zamówienia jest projekt technologiczny i wykonanie statuetki Targi Kielce za
“najlepsze stoisko”, projekt obejmuje dwa rodzaje statuetek, które są przyznawane w dwóch
kateoriach – nagroda, oraz wyróżnienie, opis wyglądu satuetki w zał. 1.

II. Przewidywany termin wykonania zamówienia wynosi 3 tygodnie od momentu wyłonienia
wykonawcy zamówienia.

III. Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem “Przetarg. Nie otwierać!” w
siedzibie spółki Targi Kielce S.A. – Wydział Organizacyjno-Prawny - recepcja spółki, do dnia 25
października 2018 r., rozstrzygnięcie przetargu do 8 listopada 2018 r.

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: Projekt statuetki Targi Kielce “najlepsze
stoisko”.
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi
Wykonawcami.

IV. Kryterium wyboru
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się:
1. Oferowaną ceną – z wagą 70%
2. Portfolio – z wagą 20%
3. Posiadanym doświadczeniem i referencjami dla wykonania zadań o podobnym charakterze i
zakresie – z wagą 10%

V. Informacje dodatkowe
1. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w
rokowaniach.
2. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z
przygotowaniem oferty przez Wykonawcę.
3. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie
wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.

VI. Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:

Część I - " Dokumenty formalno-prawne" - winny zawierać:
1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy z pełnymi danymi adresowymi oraz datę sporządzenia oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie
wnosi do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczenie Wykonawcy że jest podatnikiem VAT o treści:
„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi:
………………………………………..

. Nr NIP: ………………………………………….

4. Portfolio.
5. Referencje.

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać:
1. Określenie kwoty netto za wykonanie statuetek obejmuje: określenie terminu realizacji,
wizualizacja statuetki, opis materiałów wykorzystanych do zrobienia statuetki. Wycena powinna
zawierać się w wariantach za 100 szt., 200 szt., 300 szt. i 400 szt.
UWAGA:
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 221 codziennie
w godz.: 9.00-14.00, tel. 41 365 14 29 – Michał Obiedziński
Załączniki:
l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

