
Kielce dn. 14.01.2020 r. 
 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ:  
 

 

„Podnośnika nożycowego z napędem elektrycznym  
do Targów Kielce S.A.” 

 
 
 

1. Szczegółowe wyposażenie i wymagania: 
  

1.1. Podnośnik nożycowy, fabrycznie nowy. 

1.2. Wysokość platformy – około 10 m. 

1.3. Szerokość platformy – min. 1,20 m. 

1.4. Długość platformy – 2,20 do 2,50 m. 

1.5. Platforma wysuwana  - min. 1,20 m. 

1.6. Zasilanie  - akumulatory bezobsługowe. 

1.7. Opony niebrudzące.. 

1.8. Udźwig platformy 300 – 400 kg. 

1.9. Alarm przechyłu. 

1.10. Zdolność pokonywania wzniesień – do 25% 

 
2. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy.  

 
      Oferty należy złożyć osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach w siedzibie 

      spółki Targi Kielce przy  ul. Zakładowej 1  w recepcji do dnia  24.01.2020 r. do godz. 15.00. 

 

       Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Dostawa podnośnika nożycowego”  
 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi 

Dostawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie. 

 
 3 . Kryterium wyboru 
 
      3.1. Oferowany podnośnik musi spełniać wymagania wyszczególnione w pkt. 1. 

      3.2. Do oferty należy załączyć szczegółowe dane techniczne proponowanych do 

             sprzedaży podnośników i ich zdjęcia. 

      3.3. Ocenie podlegać będzie: 

             - cena podnośnika wraz z dostawą w PLN 

             - termin dostawy 

             - gwarancja na podnośnik i akumulatory 

             - częstotliwość i koszt przeglądów serwisowych 

             - przeszkolenie pracowników do obsługi podnośnika (czy jest w cenie zakupu, czy   

dodatkowo płatne ?) 

 

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 przyczyny. 

4. Dostawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. 

 

 
4. Zawartość oferty  

      Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać:   

4.1.  Nazwę i adres siedziby Dostawcy, datę sporządzenia oferty, imię, nazwisko, 

    numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i  

    warunków dostawy. 

4.2. Cenę netto oraz brutto wraz z dostawą oferowanego podnośnika w PLN. 

4.3. Załączyć opis z danymi technicznymi i zdjęciami podnośnika. 

4.4. Podać pozostałe informacje określone w punkcie 3.3. 

                                                                                              

5. 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  

 

 

6. Ewentualne zapytania kierować do: 

 
Zbigniew Kołodziejczyk tel. 41 36 51 435, e-mail: kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl 
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