
Kielce 15.05.2019 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 

WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE: 

 
 "Dostawa oleju napędowego w łącznej ilości ok.  7.800 litrów do Targów Kielce S.A."  

 
I. Przedmiot zamówienia 
 
          Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Dostawa oleju napędowego w łącznej ilości ok. 7.800 litrów do Targów Kielce S.A. 
 
 

II. Termin realizacji 
 

       Dostawa oleju napędowego w dniach: 
 
- 25.05.2019 r. godzina 12.00 ok. 600 litrów 
- 27.05.2019 r. godzina   9.00 ok. 600 litrów 
- 28.05.2019 r. godzina   8.30 ok. 600 litrów 
- 29.05.2019 r. godzina   8.30 ok.1.800 litrów 
- 30.05.2019 r. godzina   8.30 ok. 1.500 litrów 
- 31.05.2019 r. godzina   8.30 ok. 1.500 litrów 
                       godzina  17.00 ok. 1.200 litrów 

 

III. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy. 
 

  
       Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce S.A. 
przy ul. Zakładowej 1. Recepcja spółki do dnia 21.05.2019 do godz.12.00. 
 
         Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  
 

„Dostawa oleju napędowego w łącznej ilości ok. 7.800 litrów do Targów Kielce S.A."  

          Po upływie terminu składania ofert  Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Wykonawcami. 

           

IV. Kryterium wyboru  
 

          Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie kierował się:  
 
1)  Oferowaną ceną                              -                         100% 

 
 

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 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak 
również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

4) Zapytania w sprawie przetargu kierować do: 

Bogdan Sendybeł -  tel. 604 143 870  

 
 

VI. Zawartość oferty. 
  

          Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać informacje z pkt. IV – 
„Kryterium wyboru” i składać się z dwóch części:  

Część 1 -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

1.  Nazwę i siedzibę Dostawcy, telefon, adres e-mail, oraz datę sporządzenia oferty.  
2.  Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń. 
3. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  
         brzmi:   ........................................... .  
        Nr NIP: ……………………………………. 
  
Cześć 2 - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 
 
         W ofercie należy określić cenę netto 1 litra oleju napędowego wraz z dostawą.  
 
 
 
    VII. Klauzula RODO. 
 

Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, których Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i 

zapoznał się  

z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie: 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm  

 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm

