
Kielce, dnia 21.11.2018 r. 

 

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.: „Wirtualna hostessa 

do obsługi stoiska targowego”.    

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wirtualna hostessa do obsługi stoiska targowego:  

- zamówienie obejmuje program, modelkę, pulpit i urządzenia peryferyjne,  

zestaw nagrań oraz współtworzenie scenariuszy. 

 

II. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy: 

 

Oferty należy złożyć lub wysłać pocztą w zapieczętowanych kopertach w siedzibie 

spółki Targi Kielce S.A. – Wydział Organizacyjno-Prawny - Recepcja spółki, do dnia 

04.12.2018 r. do godz. 15.00 

 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Wirtualna hostessa do obsługi 

stoiska targowego”.   

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Wykonawcami.  

Rozstrzygnięcie przetargu do 15.12.2018 r.  

Końcowy termin zawarcia umowy do 31.12.2018 r.  

 

III. Kryterium wyboru oferty: 

 

1. Cena - 70 % 

2. Referencje – 20 % ( referencje w realizacji podobnych zamówień) 

3. Gwarancja - 10 % 

 

IV. 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. 

5. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie  

14 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 



 

V.  Zawartość oferty: 

 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu składać się będzie z dwóch części: 

  

Część I  -  " Dokumenty formalno-prawne" - winny zawierać: 

 

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy z pełnymi danymi adresowymi oraz datę 

sporządzenia oferty, numer telefonu oraz adres mailowy. 

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i 

nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

3. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

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

                 ………………/……………………….. .  Nr NIP: …………………………… 

4. Referencje z realizacji podobnych zamówień. 

 

Cześć II  -   " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

1. Określenie ceny netto za zestaw wirtualnej hostessy: program, pulpit, urządzenie, 

zestaw nagrań i współtworzenia scenariuszy. 

 

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 dostępne  

w pok. 228 codziennie w godz.: 9.00-14.00 tel. 41/ - 365 13 23 – Marta Rożek. 

 
 

 
 


