
Kielce, dnia 15.04.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Spółka Targi Kielce S. A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do składania ofert  

na wykonanie zadania pn.: 

„Wynajem agregatów prądotwórczych” 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

1. Agregaty prądotwórcze mobilne (niewymagające rozładunku przy użyciu dźwigu lub 

podnośnika widłowego):  500 - 600 kVA – szt. 2, 500 kVA  – szt.1      

2. Obsługa serwisowa na czas trwania wynajmu. 

3. Kable przyłączeniowe o długości ok.10 mb. oraz przekroju odpowiednim do mocy 

agregatów. 

 

II. Wymagany termin realizacji zadania. 

1. Dostawa: 27 maja 2019 r. 

2. Odbiór:    31 maja 2019 r. po  godz. 18
00

.
  
 

W okresie wynajmu agregaty będą pracować przez 4 dni,  ok. 10 godz. dziennie. 

  

III.   Miejsce i data składania ofert. 

Oferty można przesłać faxem pod nr 41 36 51 248, pocztą elektroniczną  na adres: 

ryk.miroslaw@targikielce.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie spółki w Kielcach ul. 

Zakładowa 1 pok. nr 110. 

 Oferty należy złożyć do dnia  30 kwietnia 2019 r.   

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Dostawcami. 

 

IV. Warunki płatności – 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 

V. Kryterium wyboru. 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający kierował będzie się: 

1. Oferowaną ceną    - 100% 
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Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać: 

1. Ceny jednostkowe netto wynajmu poszczególnych agregatów wraz z transportem oraz 

kablami przyłączeniowymi za cały okres najmu. 

2. Cenę netto obsługi. 

3. Cenę łączną  za przedmiot oferty, która nie ulegnie zmianie przez czas od daty zamówienia 

lub trwania umowy. 

 

VI. Informacje dodatkowe: 

1. Termin związania Wykonawcy ofertą –  30 dni. 

2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego postępowania. 

3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych 

z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.  

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

wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia do 7 dni kalendarzowych 

przed terminem dostawy określonym w pkt II niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni 

od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego można uzyskać codziennie 

w pokoju nr 110 (budynek administracyjny TK).  

w godz.: 8.30 – 15.30.  

tel. 41 36 51 274,  kom.  608-685-382, email ryk.miroslaw@targikielce.pl   
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