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Kielce 2021,11,02 r. 
 Targi Kielce S.A. 

 ul. Zakładowa 1,  25-672 Kielce 

 tel. (41) 3651435 

 www.targikielce.pl/przetargi 

 
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ NA WYKONANIE ZADANIA: 

 Skład i druk katalogów dla Targów Kielce. 
 

I. Zamawiający 
Targi Kielce S. A. 
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w trybie mieszanym 

zawierającym wybrane elementy negocjacji i przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie poprzedzającym zawarcie umowy 

kształtują postanowienia niniejszego ZDR. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
      Przedmiotem zamówienia jest: 

  
1. Skład i druk katalogów papierowych na Wystawy w Targach Kielce w  grudzień 2021 i styczeń 2022. 

 
IV. Ramowe zasady realizacji: i styczeń  

1. Zadaniem Wykonawcy będzie: 

a) Skład katalogu w ustalonym formacie B5 o zawartości ok. 250-300 stron, do dwustronnego druku 

wg dostarczonego tekstu z założeniem ok. 10% składu/stron w kolorze (Zamawiający dostarcza 

reklamy zgodnie z wymogami składu i druku), ok. 90% w jednym kolorze (czarny) na podstawie 

wcześniej określonych założeń (tekst+tabele) 

b) Druk katalogu w ustalonym formacie o zawartości ok. 250-300 stron, na papierze zwykłym z 

okładka grubszą, z wkładką kolorową, strony  klejone. 

2. Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Sprzedającego: 

a) Ceny, czasu i warunków składu, przy czym materiał będzie dostarczany partiami. Czas wykonania 

składu ma umożliwić terminowy druk i dostarczenie nakładu w transzach co najmniej 

40%/30%/30% wg wymagań Zamawiającego; 

b) Ceny, czasu i warunków druku dostarczonego przez „Skład” materiału wraz z dostarczeniem do 

Zamawiającego nakładu w transzach co najmniej 40%/30%/30% wg wymagań Zamawiającego; 

3. Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Sprzedającego warunków wykonania w/w usług 

dopuszczając jako odrębne SKŁAD i DRUK przez różnych wykonawców. 

4. Zamawiający w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. dla wystawy grudniowej, i do dnia 13 stycznia 2022 r. 

dla wystawy styczniowej,  określi orientacyjną objętość katalogu (ilość stron) oraz dostarczy do tego 

dnia wszystkie materiały dotyczące składu i druku stron kolorowych i okładki. 

5. Zamawiający w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. dla wystawy grudniowej, i do dnia 13 stycznia 2022 r. 

dla wystawy styczniowej,  określi orientacyjną wielkość nakładu katalogu (ilość egzemplarzy). 

 

V.  Terminy 

1 Termin składania ofert do 23 listopada 2021 r. (poniedziałek) do godziny 11:00,  w zamkniętych 

kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1 w recepcji. 
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2 Termin wykonania w/w zadania (tj. dostarczenie gotowego, wydrukowanego nakładu) ustala się dla 

każdej z w/w transz: 

a) dla Wystawy w grudniu 2021 

- I transza nie później niż godz. 7.oo w sobotę, 11 grudnia 2021r, 

- II transza nie później niż godz. 12.oo w sobotę, 11 grudnia 2021r,  

- III transza nie później niż godz. 7.oo w niedzielę, 12 grudnia 2021r, 

b) dla Wystawy styczniu 2022 

- I transza nie później niż godz. 7.oo w sobotę, 22 stycznia 2022r, 

- II transza nie później niż godz. 12.oo w sobotę, 22 stycznia 2022r,  

- III transza nie później niż godz. 7.oo w niedzielę, 23 stycznia 2022 r. 

 
VI. Kryterium wyboru oferty,  
1. Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert: 

a) Cena - 80 % 

b) Doświadczenie, jakość oraz termin wykonania usługi (preferowany jak najkrótszy) - 20% 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Wymogi formalne: 

1.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR. 

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą: 

2.1. Cena netto PLN łącznie za skład katalogu o  objętość 250 stron i ceny w  przeliczeniu za 1 stronę 

jednokolorową i 1 stronę kolorową, format B5 . 

2.2. Cena netto łącznie za druk katalogu format B5 o objętość 250 stron przy nakładzie 500 

egzemplarzy (z zastrzeżeniem zapisów w IV pkt.5) oraz cena za każdy egzemplarz powyżej 

deklarowanej liczby.   

2.3. Koszt transportu do Zamawiającego – chyba, że jest ujęty w cenie druku. 

3. Opakowanie oferty: 

3.1. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: ofertę cenową – spełniającą 

wymagania w pkt.2 powyżej. 

3.2. Kopertę opatrzyć napisem:  „Katalog Wystawa, 2021/22 TK”. 

        
VIII.  Zakończenie postępowania bez wyboru oferty. 
1. Zamawiający ma prawo do  wyboru cząstkowej oferty na usługi wg. pkt 2 powyżej 

2. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

3. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 7 dni od złożenia 

oświadczenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

IX. Klauzula RODO. 
Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 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  

X. Osoby do kontaktu z Wykonawcami - pytania i uwagi wyłącznie w formie pisemnej: 
Martyna Nowak, e-mail: nowak.martyna@targikielce.pl 

Bartłomiej Terlecki e-mail: terlecki.bartlomiej@targikielce.pl 
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