
Kielce dn. 12.12.2018 r. 

 

  

  ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 
WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ:  

 
 

„Pługa do od śnieżania dopasowanego do ci ągnika ZETOR 5340” 
 

 
 

1. Szczegółowe wyposa żenie i wymagania do pługa: 
  

1.1. Dwie odkładnice. 
1.2. Automatyczny system zabezpieczający w przypadku najechania na przeszkodę. 
1.3. Uchwyty talerzy ślizgowych. 
1.4. Instalacja montażowa do pojazdów z własnym układem unoszenia, składająca się z: 

- mechanicznie ustawianego układu pochylenia wzdłużnego 
- układu wyrównywania pochylenia całego pługa 
- hydraulicznego układu przestawiania pługa w prawą i lewą stronę 
- zabezpieczania cylindrów hydraulicznych przed nadmiernym ciśnieniem 

1.5.      Listwy zgarniające gumowe.   
1.6.      Światła odblaskowe. 
 

 
2. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostaw cy.  

 
      Oferty należy złożyć osobiście lub listownie w zapieczętowanych kopertach w siedzibie 
      Spółki Targi Kielce przy  ul. Zakładowej 1  w recepcji do dnia  14.12.2018 r. do godz. 15.00.  
 
       Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Dostawa pługa do od śnieżania”   
 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi 
Dostawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie. 

 
 3 . Kryterium wyboru 
  
       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował: 
  
       1) Oferowaną ceną netto                                                         70% 
       2) Dopasowaniem pługa do potrzeb Zamawiającego              10% 
       2) Terminem dostawy                                                              10% 
       3) Okresem gwarancji na pług                                                 10% 

 
 

4. 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 Dostawcę. 



      3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również  

          nie wybrania żadnego Dostawcy bez podania przyczyn.  

4. Dostawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. 

 
 
  5. Zawarto ść oferty  

      Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

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

1. Nazwę i adres siedziby Dostawcy, datę sporządzenia oferty, imię, nazwisko, 

    numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i  

    warunków dostawy. 

2. Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego 

 zaproszenia i nie wnosi do nich zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag  

 i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany  jest do umieszczenia ich w odrębnej 

 części oferty cenowej. 

                       3. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: 

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

       brzmi: …………………………..  

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

                        

       Część II - " Oferta cenowa - winna zawierać:  
  

1. W ofercie należy podać cenę netto za pług z akcesoriami wymienionymi          
w  punkcie nr 1 ZDR. 

2. Załączyć opis z danymi technicznymi 
3. Termin dostawy. 
4. Okres gwarancji na pług. 

  UWAGA:  
Wszystkie strony oferty ( część I i II)  powinny być ponumerowane i podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 
 

 


