Kielce 14.08.2019 r.
Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
tel. (41) 3651435
www.targikielce.pl/przetargi
kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl

ZAPROSZNIE DO ROKOWAŃ (ZDR)
NA WYKONANIE ZADANIA:

„Wykonanie i montaż rolet w świetlikach dachowych
w hali wystawowej F”
I. Inwestor
Targi Kielce S. A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
www.targikielce.pl/przetargi
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się
w trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie
poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego ZDR.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie i montaż rolet w świetlikach dachowych hali wystawowej F wraz
z wykonaniem zasilania elektrycznego i sterowania.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Rolety wewnętrzne, montowane pod stropem hali F w świetlikach dachowych
wyposażone w sterowanie elektryczne do zasłaniania i odsłaniania świetlików.
Świetliki łukowe, wypełnione poliwęglanem, nieotwieralne, podstawa świetlika
z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9007
Ilość i wymiary:
Świetliki S 1 - szt. 8 o wymiarach 280 x 320 cm
Świetlik S 2 – szt. 1 o wymiarach 280 x 640 cm
Rysunek konstrukcji dachu hali F z zaznaczonymi świetlikami w załączeniu.
3. Rolety sterowane elektrycznie, manualnie. Zasilanie z rozdzielni elektrycznej
zlokalizowanej w hali F na poziomie parteru, sterowanie w pomieszczeniu Biura
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Obsług Wystawców na poziomie parteru hali F. W ramach robót elektrycznych
należy wykonać zabezpieczenie obwodów zasilających w rozdzielni elektrycznej.
Sterowanie – 9 przełączników na każdy świetlik oddzielnie. Do wykonanej
instalacji elektrycznej należy sporządzić wymagane przepisami pomiary
elektryczne.
4. Na zamontowane rolety Wykonawca udzieli minimum 3 lata gwarancji.

IV. Terminy
Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia:
30.08.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie spółki Targi Kielce S.A., przy
ul. Zakładowa 1 w recepcji.
2. Termin zakończenia prac wrzesień – listopad 2019 r.
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V.

Kryterium wyboru oferty,
1. Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert
– cenę
80 %
- okres udzielonej gwarancji
10 %
- atrakcyjność zastosowanego rozwiązania 10 %

VI. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1.
Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do
ZDR, Wymagana forma dokumentu – oryginał
1.2.
Opis techniczny i ewentualnie zdjęcie rolety.
1.3.
Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej.
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę

VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Wymogi formalne:
1.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR.
1.2. Do oferty winny być dołączone dokumenty wskazane w pkt. VI

2.

Opakowanie oferty
2.1. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: dokumenty
formalno-prawne oraz ofertę cenową – wypełniony formularz ofertowy
(załącznik nr 1)
Kopertę opatrzyć napisem: „Wykonanie i montaż rolet w świetlikach dachowych
hali F.”
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VIII. Zakończenie postępowania bez wyboru oferty.
1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie
14 dni od złożenia oświadczenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadkach określonych w pkt.1 i 2 Wykonawca, którego oferta nie została
wybrana oraz Wykonawca, którego dotyczy odstąpienie od zawarcia umowy nie
może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w szczególności o
zwrot wydatków poniesionych w związku z postępowaniem lub o naprawienie
szkody poniesionej przez to, że Wykonawca liczył na zawarcie umowy.

IX. 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

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 - Rysunki
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