
Kielce, dnia 24.11.2021 r. 

 

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

poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na: 

 

Opracowanie projektu wymiany oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

hali C 

I. Przedmiot zamówienia: 

   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej  instalacji 

oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego  hali C wraz z kosztorysem. 

 

II. Termin wykonania:     do 20 grudnia 2021 r. 

 

III.  Ustalenie ceny i warunki płatności: 

W ofercie należy określić łączną cenę ryczałtową netto, która nie ulegnie zmianie przez 

czas ważności oferty oraz warunki płatności.   

 

IV.   Miejsce i termin składania ofert oraz wybór Wykonawcy: 

Oferty należy przesłać na adres e-mail ryk.miroslaw@targikielce.pl lub złożyć 

w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce SA – Wydział 

Organizacyjno-Prawny -  Recepcja spółki,  do godz. 15.00 dnia  29 listopada 2021 r. 

 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi           

Wykonawcami. 

 

V. Informacje dodatkowe: 

1. Termin związania Wykonawcy ofertą – 20 dni od jej złożenia. 

2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału 

w rokowaniach.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie 

wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia. 

  

VI. Zawartość oferty: 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać: 

1. Propozycję energooszczędnego oświetlenia podstawowego i awaryjnego hali 

2. Kosztorys ofertowy netto usługi. 

 

Informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 114 (budynek 

administracyjny TK)  codziennie w godz. 8.00- 15.30, lub tel.  608-685-382 Mirosław Ryk. 

 
Załączniki:  

     

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Plan hali 

mailto:ryk.miroslaw@targikielce.pl


3. Zdjęcie hali 

4. Plan rozmieszczenia urządzeń ppoż 

 

 

 

Załącznik 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu instalacji oświetlenia podstawowego 

oraz awaryjnego w hali C. 

Istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana jest przewodami aluminiowymi YADY, jest przeciążona 

i nie jest przystosowana do obecnych wymagań. 

Hala C jest halą typu wystawienniczego, w której odbywają się imprezy targowe, wystawy, 

konferencje oraz inne ewenty. 

Hala jest parterowa, wykonana w konstrukcji szkieletowej żelbetowej prefabrykowanej wg systemu P-

70. Strop hali wykonany z płyt żelbetowych opartych na słupach rozmieszczonych na siatce 

o wymiarach 12 x 12 m. 

Powierzchnia hali  - ok.4250 m2. 

Wysokość opraw  - ok. 7 m nad powierzchnią podłogi 

Wymagane średnie natężenie oświetlenia   - min. 300 lx. na poziomie podłogi. 

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLI. 

Plan hali przedstawia załącznik 2 (1 kratka na planie ma wymiary 1 x1 m). 

Widok hali przedstawia Załącznik 3. 

Plan rozmieszczenia urządzeń ppoż przedstawia Załącznik 4 

 


