
Kielce, dnia 06.05.2019 r.  
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 

na wykonanie zadania: 

 

 „Mycie powierzchni szklanych wewn ątrz i zewn ątrz wie ży widokowej  
na terenie Targów Kielce S.A.” 

 
I. Zamawiaj ący: 

 
Targi Kielce S.A. 
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 

 
II. Przedmiot zamówienia: 
 

1. Mycie metodą alpinistyczną zewnętrznej fasady szklanej wieży widokowej z czterech 

stron: 

 – powierzchnia mycia 460 m2  

 -  wysokość górnej krawędzi nad poziomem terenu  39,0 m 

 -  wysokość dolnej krawędzi nad poziomem terenu  33,0 m 

2. Mycie  fasady szklanej od strony wewnętrznej z  poziomu posadzki wieży widokowej 

wraz z elementami stalowej konstrukcji (stalowe profile okrągłe i prostokątne systemu 

Jansena) – powierzchnia mycia powierzchni szklanych 460 m2  + powierzchnia 

konstrukcji stalowej malowanej  90 m2  = razem 550 m2 

 
III. Termin wykonania: 
      
Termin wykonania  prac:  22.05.2019 r. 
 
IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykon awcy 
 
Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w recepcji spółki Targi Kielce  
ul. Zakładowa 1   do dnia  13.05.2019 r. do godziny 12.00. 
 
 Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: 

„Mycie powierzchni szklanych wewn ątrz i zewn ątrz wie ży widokowej na terenie 
Targów Kielce S.A.” 
 
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 
Oferentami. 
 
 



 
 
IV. Kryterium wyboru  
 
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się:  

1)   Oferowaną ceną                                                          80 %,  
2)   Doświadczeniem popartym referencjami                    20 % 

 
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 przyczyny.  

5) Zamawiający zastrzega możliwość wyboru oddzielnych Wykonawców na mycie 

fasady od strony wewnętrznej i zewnętrznej lub wybranie Wykonawcy wyłącznie na 

mycie fasady od wewnątrz wieży. 

 

VI. Zawarto ść oferty 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie powinna zawierać:  

1. Nazwę i adres siedziby Oferenta, kontakt telefoniczny i adres e-mail.  
 

2. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i zakresem robót 
oraz przeprowadził wizję lokalną na terenie Targów Kielce S.A. 

 
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. 

 
4. Oświadczenie Oferenta czy jest podatnikiem VAT o treści:  

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

  
5. Oświadczenie, że Oferent dysponuje osobami przeszkolonymi i dopuszczonymi do pracy 

na dużych wysokościach. 
 
6. Informacja o sposobie wykonania mycia fasady od zewnątrz i sposobie zamocowania 

zabezpieczeń na dachu wieży. 
 

7. Cena netto za wykonanie mycia w rozbiciu na: 

- cena za mycie fasady od zewnątrz    

- cena za mycie fasady od wewnątrz   

 



 

UWAGA:  

Prawidłowa wycena prac i określenie możliwości ich wykonania wymaga zapoznania się 
z ze stanem faktycznym po przeprowadzeniu wizji na terenie Targów Kielce S.A.  
Pokrycie dachu wieży stanowi membrana PCV, murki attyki na krawędziach wieży 
pokryte blachą powlekaną. Mocowanie zabezpieczeń do wykonania prac musi być 
uzgodnione z Zamawiającym aby wykluczyć uszkodzenie pokrycia wieży i urządzeń tam 
zainstalowanych (agregaty wentylacyjne, kanały wentylacyjne, świetliki, klapa 
oddymiania) oraz powłok malarskich na elementach konstrukcji stalowej. 

 

 
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego: 

Magdalena Pela                 tel.  41 3651271 

Zbigniew Kołodziejczyk      tel.  41 3651435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


