
Kielce, dnia 14.10.2019r. 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ  

POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA 

 

Spółka Targi Kielce SA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych 

składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania pn.: 

 

„WYKONANIE MEDALI I WYRÓŻNIEŃ DLA TARGÓW KIELCE SA” 
 

I. Przedmiot zamówienia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 180 szt. medali i 180 szt. wyróżnień według 

wzorów wskazanych w Załączniku nr 1 i nr 2.  

 

II.  Przewidywany termin wykonania. 

 
Termin realizacji zadania: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.  

 

 III. Miejsce oraz data składania ofert oraz wybór Wykonawcy. 

 

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce SA 

ul. Zakładowa 1, w recepcji, do dnia 24.10.2019 r. Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  

„Wykonanie medali i wyróżnień dla Targów Kielce SA” 
 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Wykonawcami. Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy: 05.11.2019 r. 

 

IV. Kryterium wyboru 

 

 Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: 

1) Oferowaną ceną netto produktów – 100% 

 

V. Informacje dodatkowe. 

 
1. Termin związania Wykonawcy ofertą – 30 dni. 

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

3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez Wykonawcę. 



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

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również niewybrania 

żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

6. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

VI. Zawartość oferty. 

 

 Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt. IV  –  

„Kryterium wyboru” i 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 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: 

 

 Określenie łącznej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy i określenie okresu gwarancji na 

dostarczone produkty liczonego od dnia ich dostarczenia.  

 

VII. Klauzula RODO. 

Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

do celów związanych z niniejszym przetargiem, których Administratorem są Targi Kielce SA 

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 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – medal. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wyróżnienie. 

 



Załącznik 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – medal. 

Medal z brązu w formie koła, awers i rewers (średnica 10 cm) prezentowane oddzielnie. Awers 

przedstawia kulę polerowaną z rozwianą flagą, stylizowane na logo Targów Kielce. W dolnej części 

awersu umieszczony jest napis TARGI KIELCE. Rewers przedstawia stylizowany fragment fasady 

pawilonu targowego powiewającymi nad nią symbolicznymi flagami. Po lewej stronie płaszczyzny 

rewersu widnieje napis w języku angielskim KIELCE TRADE FAIRS. Medal (awers i rewers) 

prezentowany jest na tle koloru czerwonego (nasycona głęboka czerwień), w formie prostokąta. Całość 

oprawiona jest w ramkę prostokątną  koloru złotego o wymiarach 35 cm x 26 cm. Poniżej awersu i 

rewersu medalu, na czerwonym tle umieszczona jest „blaszka” z informacją na temat imprezy targowej 

Targów Kielce, na której medal ma być wręczony. 

Targi Kielce dysponują wzorem na podstawie, którego należy wykonać medal. 

 

  



Załącznik 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wyróżnienie. 

Wyróżnienie odlane z aluminium z powłoką galwaniczną w kolorze srebrnym  w formie jednego  

koła, (średnica 10 cm), przedstawia kulę polerowaną z rozwianą flagą, stylizowane na logo Targów 

Kielce. W dolnej części kuli umieszczony jest napis TARGI KIELCE. Wyróżnienie prezentowane jest 

na tle koloru niebieskiego (ciemnoniebieski, navy blue) w formie prostokąta. Całość oprawiona jest w 

ramkę prostokątną koloru srebrnego o wymiarach 18 cm x 26 cm. Poniżej, na niebieskim tle 

umieszczona jest „blaszka” z informacją na temat imprezy targowej Targów Kielce, na której 

wyróżnienie  ma być wręczone. 

Targi Kielce dysponują wzorem na podstawie, którego należy wykonać wyróżnienie. 

 

 


