
Kielce dn. 23.08.2019 r. 
 

  

  ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 

WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ:  
 

„Budek kasowych dla Targów Kielce S.A.” 
 

 
 

1. Szczegółowy opis zamówienia: 
  
       Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy budek kasowych – szt. 5 

              Wymagania: 

- wymiary zewnętrzne 1,5 x 1,5 m, wysokość 2,30 m,  

- podłoga, sufit i ściany z płyty warstwowej (wypełnione styropianem lub wełną   

mineralną) gr 8-10 cm 

- dach wysunięty 10 – 15 cm, 

- dwa okna podawczo-kasowe otwieralne, 

- jedno okno nieotwieralne 

- skrzydło drzwiowe metalowe z zamkiem na wkładkę bębenkową, 

- nóżki z profilu zamkniętego o wymiarach jak na rysunku, umożliwiające przenoszenie 

  budki wózkiem widłowym 

- podłoga wykończona wykładziną PCV, 

- pod oknem nieotwieralnym półka o szerokości 25 cm. 

- instalacja elektryczna na 230V : wewnątrz plafon na suficie, przełącznik oświetlenia 

                4 gniazda elektryczne 230V, na zewnątrz gniazdo hermetyczne 230V. 

              - kolor zewnętrzny szary np. RAL 9007 lub podobny. 

 

2. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy.  
 

      Oferty należy złożyć osobiście lub listownie w zapieczętowanych kopertach w siedzibie 

      spółki Targi Kielce S.A. przy  ul. Zakładowej 1  w recepcji do dnia  10.09.2019 r.  

      do godz. 15.00. 

 
       Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Dostawa budek kasowych”  
 

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                                                         90% 

       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. Dostawa budek najpóźniej do 15.11.2019 r. 

 

 

 
  5. Zawartość oferty  

      Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna 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 budowy budki kasowej i ewentualnie zdjęcie. 

    3.Termin dostawy. 

    4.Okres udzielonej gwarancji. 

       5.Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: 

      „Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna na 

          brzmi: …………………………..     Nr  NIP:  …………………………. 

6.Cenę za wykonanie i dostawę 5 szt. budek kasowych (netto). 

                        

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-informacyjna,18198.htm  

 

       Osoba do porozumiewania się z Dostawcami: 
             

 Zbigniew Kołodziejczyk tel. 41 3651435,   

       kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl 
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