
                    Kielce, dnia 21.06.2013r.                   

 
     Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych 

składaniem ofert wstępnych na:  

 

„Wykonanie 9 szt. tablic informacyjnych wg. załączonej wizualizacji 

wraz z montażem” 

 
I. Zakres zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 8 szt. tablic informacyjnych z jednostronną 

grafiką  i gładką tylną ścianą oraz 1 szt. tablicy informacyjnej z dwustronną grafiką 

według przedstawionej wizualizacji wraz z wykonaniem przez osobę uprawnioną 

projektu konstrukcyjnego.   

Proponowaną konstrukcję tablicy stanowi: 

 Rura (noga stalowa o średnicy ok. 200mm dokręcana do kołnierze elementu 

zabetonowanego w gruncie – fundament.  

 Plecy ramy – blacha aluminiowa,   

 Wnętrze - rama stalowa malowana jako element do naciągania banneru z 

grafiką, 

brzeg ramy obłożony kątownikiem stalowym malowanym stanowiącym 

maskownicę sposobu mocowania grafiki.  

 

II. Termin wykonania: 

            Wymagany termin realizacji do 23.08.2013 r.             

 

III. Ustalenie ceny i warunki płatności 

W ofercie należy określić łączną cenę  ryczałtowe netto za wykonane całości zadania.   

 

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy: 

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Zarządu TK do dnia 

12.07.2013 r. do  godz. 12
00

. 

         

    Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  

 

" Wykonanie 9 szt. tablic informacyjnych wg. załączonej wizualizacji wraz z montażem” 
 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Wykonawcami. 

 

V. Kryterium  wyboru  

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował: 

Cena – 100%  

 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Termin związania Wykonawcy oferty – 30 dni od jej złożenia. 

2. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak 

również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 



 
 

VII. Zawartość oferty 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

Część I -" Dokumenty formalno-prawne" 

 - winna zawierać: 

 
1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.  

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń. 

3. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz 

przeprowadził wizję lokalną.  

4.    Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

 

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

brzmi:                                                                         .  

                               Nr NIP:  

  

Cześć II - " Oferta cenowa" 

 - winna zawierać: 

 

Oferta cenowa powinna zawierać określenie łącznej ceny ryczałtowej netto za wykonanie 

całości zadania oraz podanie okresu gwarancji i okresu rękojmi.  

 

 

UWAGA: 

Wybrany wykonawca przed przystąpieniem do montażu będzie zobowiązany do 
przekazania Zleceniodawcy zatwierdzonego przez osobę uprawnioną projektu 

konstrukcyjnego. 

 

        Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego można uzyska pod 

numerem telefonu  606 44 74 82 Pan Krzysztof Kot i pod numerem   604 95 16 57 Pani Maria 

Wydymus w godz.: 8.00-:15.00. 

 

Załączniki: 

1 x wizualizacja i wytyczne do wykonania tablic kierunkowych. 


