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                                                                                                           Kielce, dnia 14.10.2019 r. 
Targi Kielce S.A. 
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
Tel. (41) 365 12 22 
www.targikielce.pl/przetargi 

 
  

ZAPROSZENIE  DO  ROKOWAŃ (ZDR) 
 NA WYKONANIE ZADANIA:   

 
Rozbudowa zewnętrznej sieci telewizji dozorowej CCTV 

na terenie Targów Kielce S.A. wzdłuż hal A, B, D. 
 

 
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 
       

1. Przedmiotem zamówienia jest :  

1.1  Instalacja okablowania światłowodowego. 

1.2  Montaż urządzeń sieciowych. 

1.3  Montaż kamer cyfrowych IP, rejestratorów i dekoderów zgodnie z projektem. 

1.4 Wykonanie upgradu dotychczas działających urządzeń w celu ujednolicenia 

oprogramowania. 

 

           Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy telewizji 

dozorowej oraz przedmiar robót. 

 

           W wycenie kamer, rejestratorów i pozostałych urządzeń sieciowych należy 

uwzględnić produkty wymienione w kartach katalogowych, które są załącznikiem do 

projektu wykonawczego. 
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IV. Termin wykonania zamówienia i miejsce składania ofert 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie spółki Targi Kielce w Recepcji do dnia 25.10.2010 

do godz. 15.00. 

Oferta powinna zawierać  oznaczenie na kopercie :  „Rozbudowa zewnętrznej sieci 

telewizji dozorowej  CCTV na terenie Targów Kielce S.A.” 

2. Termin zakończenia  zadania ustala się do:  31.12.2019 r. 

 
V. Wykaz oświadczeń i 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.  

1.2. Aktualny odpis z rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG.  

1.3. Wykaz wykonanych robót z referencjami o podobnym charakterze jak w niniejszym 

zadaniu. 

1.4. Kosztorys ofertowy. 

VI. Informacje dodatkowe 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu 

składania ofert.  

2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w 

postępowaniu przetargowym. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem 

oferty. 

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

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

6. Osoba  uprawniona do kontaktu z Oferentami: 

           Zbigniew Kołodziejczyk  tel. 41/365 14 35,  

           e-mail: kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl 

 

VII. Oferta 
 

1. Wymogi formalne: 

 

1.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR. 

1.2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane 

w pkt. V  ZDR i zgodnie z wymaganą formą. 

1.3. Złożenie oferty lub załączników do oferty w formie innej niż wskazana    w ZDR 

jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich treść, zawierać będzie wszystkie 

elementy wskazane przez Zamawiającego. 

1.4. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń 

winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona 

informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. 
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2. Opakowanie oferty 

 

2.1. Oferta powinna być spakowana do koperty i zawierać: 

 

a. dokumenty formalno – prawne  

b. oferta cenowa  – wypełniony  załącznik  Nr  1 

c. kosztorys ofertowy 

  

           Kopertę opatrzyć napisem  :  „Rozbudowa zewnętrznej sieci telewizji 

           dozorowej  CCTV na terenie Targów Kielce S.A.” 

 
VIII.  Kryterium wyboru oferty 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: 

     - oferowaną ceną                                                                      - 70 % 

           - posiadanym doświadczeniem i referencjami do wykonania 

             robót o podobnym charakterze i zakresie                              -  10% 

           - długością gwarancji na zamontowane urządzenia                –  10 % 

           - płatność jednorazowa lub w ratach oraz termin płatności     –  10 % 

 
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 

IX.  Firmy zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt mailowy na adres 

kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl w celu otrzymania materiałów do wyceny 

zadania tj.: projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kart katalogowych urzadzeń. 

 

X. 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  

 

 
 
 
 
 
Wykaz załączników: 
 
Załącznik nr 1 -  Wzór formularza ofertowego 
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