Kielce dn. 02.07.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH NA DOSTAWĘ:

„Bramek do wykrywania metalu z czujnikiem temperatury i bramek do
dekontaminacji z czujnikiem temperatury
do Targów Kielce S.A.”

I. Zamawiający
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 Dostawcą na etapie poprzedzającym
zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lub wypożyczenie:
1. Czterech bezkontaktowych bramek do wykrywania metalu z wbudowanymi czujnikami
temperatury.
Wymagania:
Bezkontaktowa bramka z czujnikiem podczerwieni, z funkcją pomiaru temperatury
i wykrywania metalu, wyposażona w alarm dźwiękowy i powiadomienia głosowe.
Szerokość wewnętrzna minimum 80 cm. Przystosowana do pracy w pomieszczeniu
zamkniętym.
2. Osiem bramek do bezdotykowej dekontaminacji ubrań wierzchnich i przenoszonych
akcesoriów osób przechodzących przez bramkę.
Wymagania:
Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, dodatkowe wyposażenie w czujnik
temperatury, wyposażona w alarm dźwiękowy i powiadomienia głosowe. Szerokość
wewnętrzna umożliwiającą przejazd wózka inwalidzkiego, proces dekontaminacji ma być
uruchamiany czujnikiem ruchu przy użyciu wytworzonego i rozpylonego aerozolu z płynu
o silnych właściwościach bakteriobójczych i wirusobójczych nie powodujących zagrożeń dla
skóry, oczu, dróg oddechowych i odzieży.

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy.
Oferty należy złożyć osobiście lub listownie w zapieczętowanych kopertach w siedzibie
spółki Targi Kielce S.A. przy ul. Zakładowej 1 w recepcji do dnia 10.07. 2020 r.
do godz. 15.00.
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Bramki do wykrywania metalu z
czujnikiem temperatury i bramek i do dekontaminacji z czujnikiem temperatury”.
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi
Dostawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie.
V . Kryterium wyboru
1. Oferowane bramki muszą spełniać wymagania wyszczególnione w pkt. III
podpunkt 1 i 2.
2. Do oferty należy załączyć szczegółowe dane techniczne i instrukcje obsługi bramek
i ich zdjęcia.
3. Podać informację jakie płyny dezynfekujące mogą być zastosowane, opisać ich skład
właściwości, działanie oraz podać kartę charakterystyki produktu.
4. Ocenie podlegać będzie:
- cena bramek wraz z dostawą w PLN
- termin dostawy
- gwarancja na bramki
- częstotliwość i koszt przeglądów serwisowych
- przeszkolenie pracowników do obsługi bramek
- cena i wydajność płynu do dekontaminacji oraz wskazanie dostawcy.
5. Jako drugą opcję w ofercie należy podać cenę wynajmu jednej sztuki bramki na dobę
(bramki do wykrywania metalu i bramki do dekontaminacji).
VI.
.

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.

VII. Zawartość oferty
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:
Część I - " Dokumenty formalno-prawne"- winny zawierać:
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.

2. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa
brzmi: …………………………..
Nr NIP: .......................... ….. ..
Część II - " Oferta cenowa” - winna zawierać:
1. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto wraz z dostawą odpowiednio
dla bramek opisanych w punkcie III ust. 1 i punkcie III ust. 2.
2. Ceny wynajmu bramek jak wyżej.
3. Ceny płynów do dekontaminacji.
4. Załączyć opis z danymi technicznymi i zdjęciami bramek.
5. Podać pozostałe informacje określone w punkcie V ust. 4
VIII. 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

IX.

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

