
Kielce 13.07.2019 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 

poprzedzone składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania o nazwie: 

„Malowanie konstrukcji stalowej Terminala Wschodniego przy ul. Zakładowej               

w Kielcach”. 

 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Renowacja powłoki malarskiej zewnętrznej konstrukcji stalowej Terminala 

Wschodniego (w formie dwóch łuków i łączących ich elementów) polegająca na: 

- mechanicznym oczyszczeniu konstrukcji w miejscach powstania ognisk korozji oraz 

  łuszczenia się powłoki malarskiej, 

- zabezpieczenie antykorozyjne miejsc w których pojawiły się ogniska korozji, 

- przygotowanie powierzchni do malowania poprzez oczyszczenie i odtłuszczenie 

  powierzchni stalowej, 



- pomalowanie całości konstrukcji farbą (emalią) dwuskładnikową która zabezpieczy 

  konstrukcję na minimum 3 lata, odporną na działanie promieni UV. 

- kolor farby nawierzchniowej RAL 5009 

- malowanie elementu ozdobnego – kuli w kolorze czerwonym (RAL do uzgodnienia) 

 

Z uwagi na wysokość konstrukcji w najwyższym punkcie – około 20 m, prace 

malarskie należy wykonać z podnośnika koszowego lub rusztowania, którego koszt 

należy uwzględnić w cenie wykonania zadania. 

Należy zabezpieczyć miejsce realizacji robót, wygrodzić teren, okryć folią dach i teren 

pod malowaną konstrukcją. 

Po zakończeniu robót posprzątać miejsce realizacji prac. 

Uzgodnić termin wykonania robót aby nie kolidował on z terminem organizacji imprez 

targowych. 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiaru robót z natury po przeprowadzeniu 

wizji lokalnej na terenie Targów Kielce S.A. (Nie dysponujemy informacją jaka jest 

powierzchnia konstrukcji stalowej łuków). 

 

2. Przewidywany termin wykonania zadania do 30 września 2019 r. 

3. Ustalenie ceny i warunki płatności: 

W ofercie należy określić łączną cenę ryczałtową za całość zadania określonego w 

przedmiocie zamówienia. 

Płatność za wykonanie zadania jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru. 

4. Miejsce i data składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Targów Kielce S.A. w recepcji przy ul. Zakładowej 1 

w terminie do dnia 27.08.2019 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: ”Oferta na 

malowanie konstrukcji stalowej Terminala Wsch.” 

 

5. Kryteria oceny ofert:   

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował: 

- oferowaną ceną                                                  70 % 

- okresem udzielonej gwarancji                             20 %   

- jakością zaproponowanej farby do malowania   10% 

 

6. Informacje dodatkowe: 

6.1. Termin związania z ofertą 30 dni. 

6.2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do 

       rokowań. 

6.3. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem    

oferty. 

6.4. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac. 



6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak 

również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny. 

 

7.  Zawartość oferty: 

 

7.1. Nazwa i adres Wykonawcy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mil. 

7.2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia. 

7.3. Oświadczenie, że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z 

przedmiotem zamówienia. 

7.4. Wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności 

gospodarczej. 

7.5. Oświadczenie Wykonawcy, że jest podatnikiem podatku VAT i jego nr NIP. 

7.6. Podać łączną cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7.7. Podać okres na jaki będzie udzielona gwarancja na wykonane roboty. 

7.8. Określić rodzaj farby jaką będzie malowana konstrukcja stalowa (załączyć kartę 

katalogową). Oferta nie zawierająca  informacji o zastosowanej farbie nie będzie 

rozpatrywana.  

 

8. 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-informacyjna,18198.htm  

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 

Zbigniew Kołodziejczyk tel. 41 3561435, e-mail: klodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl 
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