
Kielce dn. 10.07.2019 r. 

 

  

  ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 
WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ:  

 
 

„Podno śników towarowych dla Targów Kielce S.A.” 
 

 
 

1. Szczegółowy opis zamówienia: 
  
       Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy podnośnika towarowego – szt. 2 
              Wymagania: 

- wysokość robocza powyżej 5,4m,  
- udźwig powyżej 280kg, 
- kółka manewrowe oraz transportowe, 
- hamulce boczne, 
- blokada masztu, 
- podpory stabilizujące, 
- widły, 
- wciągarka ręczna. 
 

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

      Oferty należy złożyć osobiście lub listownie w zapieczętowanych kopertach w siedzibie 
      spółki Targi Kielce S.A. przy  ul. Zakładowej 1  w recepcji do dnia  17.07.2019 r.  
      do godz. 15.00. 
 
       Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Dostawa podno śników towarowych”   
 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi 
Dostawcami drogą telefoniczną. 
 

 3 . Kryterium wyboru 
  
       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował: 
  
       1) Oferowaną ceną netto                                                         70% 

       2) Zgodnością ze specyfikacją z punktu 1                               10% 

       2) Terminem dostawy                                                              10% 

       3) Okresem gwarancji                                                              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, imię, nazwisko numer telefonu i adres 

    e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i warunków dostawy. 

    2.Opis podnośnika towarowego i kolorowe zdjęcia omawianego urządzenia. 

    3.Termin dostawy. 

    4.Okres gwarancji. 

                         5. 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:  
  

W ofercie należy podać cenę netto za dwa podnośniki towarowe wraz z kosztem  
dostawy. 

 
6. Klauzula RODO.  

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

osobowych do celów związanych z niniejszym przetargiem, 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-informac yjna,18198.htm   

 

       Osoba do porozumiewania się z Dostawcami: 
             

 Maciej Radomski tel. 503 949 033,   
       radomski.maciej@targikielce.pl 
 

  
 


