
 

                                                                              

  Kielce, dnia  12 września 2019 r 

 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 

WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ: 

 

 

„PRASY W FORMIE PAPIEROWEJ DLA SPÓŁKI TARGI KIELCE S.A. w 2020 roku.” 

 

1. Szczegółowy opis zamówienia: 

    Zamówienie dotyczy dostawy prasy w formie papierowej dla spółki Targi Kielce S.A. (wykaz zamawianych gazet wraz  

    z podaniem ich ilości znajduje się w załączniku do niniejszego zaproszenia). 

    Wymagania: 

     - termin dostawy od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.  

     - płatność za dostawę prasy -  jednorazowa.  

 

 

2. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy. 

     Oferty należy złożyć osobiści lub listownie  w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. w Recepcji  

     spółki, do dnia 7 października 2019 r. do godziny 15.00. 

 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:    

DOSTAWA PRASY W FORMIE PAPIEROWEJ DLA SPÓŁKI TARGI KIELCE S.A. w 2020 roku. 

 

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

 

 

3. Kryterium wyboru. 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: 

1)  oferowaną ceną – 80 %,  

2)  terminem płatności – 20%. 

 

 

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 45 dni, licząc od daty złożenia oferty. 

 



 

 

5. Zawartość oferty. 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części: 

 

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

                   1. Nazwę i siedzibę Dostawcy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres email osoby upoważnionej do negocjacji  

                     ceny i warunków dostawy.  

                  2. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

               „Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi:         

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

 

Cześć II  -   " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

                        W ofercie należy podać cenę netto za dostawę prasy w formie papierowej dla spółki Targi Kielce S.A. w 2020 r.,  

                         która nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy. 

 

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: 

Beata Górczak – tel. 41/36-51-225,   

email: gorczak.beata@targikielce.pl. 

 

 

 

 

Załączniki:  

 1.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do zaproszenia do rokowań 

 
 

Wykaz gazet wraz z ilościami 

Lp. Tytuł Ilość Łączna cena netto za prenumeratę przez 

cały 2020 rok, wersja papierowa 

(wariant przy płatności jednorazowej) 

1 Rzeczpospolita Standard 

 

5  

2 Rzeczpospolita Plus 

 

2  

3 Gazeta Wyborcza Kielce 

 

5  

4 Echo Dnia 

 

5  

5 Dziennik Gazeta Prawna Standard 

 

2  

6 Dziennik Gazeta Prawna Premium 

 

1  

7 Puls Biznesu 

 

2  

8 Niedziela Kielce 

 

1  

 

 

RAZEM cena netto:   

 

 

 

 

 


