
Kielce dn. 30.06.2021 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: 
 

„Wykonanie robót malarskich w halach wystawowych E,F i G na terenie 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: 
1. Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich słupów stalowych w hali E. 
2. Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich ścian w hali E. 
3. Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich słupów i ścian w hali F. 
4. Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich słupów i ścian w hali G. 
5. Wymiana otulin termaflex instalacji C.O w hali G. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

  
IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy.  

      Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w zapieczętowanych 

kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. przy  ul. Zakładowej 1  w recepcji do dnia  

02.07.2021 r. do godz. 12.00. 

 Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  „Wykonanie robót malarskich”. 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 23.07.2021 

 

Oferty przesyłane pocztą elektroniczną powinny być zaszyfrowane hasłem, które następnie 

należy przesłać na adres email: radomski.maciej@targikielce.pl w dniu 02.07.2021 do godz. 

12.00.. Hasło do otwarcia oferty należy przesłać smsem na dwa różne numery telefonów( pięć 

pierwszych znaków hasła tj. od znaku pierwszego do znaku piątego włącznie na numer telefonu 

oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr.1, pięć kolejnych znaków tj. od znaku szóstego  

do znaku dziesiątego włącznie na numer telefonu oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr 2),  

z dopiskiem: hasło do otwarcia oferty na Wykonanie robót malarskich. Hasło należy przesłać 

do dnia 02.07.2021 do godz. 12.00. 

http://www.targikielce.pl/przetargi
mailto:radomski.maciej@targikielce.pl


Numery telefonów do przesłania hasła do otwarcia oferty: 

Telefon nr 1:  503 949 033     Telefon nr 2: 606 448 591 

 

         Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi 

Wykonawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie. 

 

  V . Kryterium wyboru 

      1.  Ocenie podlegać będzie: 

             - cena wykonania usługi – 70% 

             - termin realizacji – 30% 

            

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 Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również 

nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego podziału zadania pomiędzy różnych    

wykonawców. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac na pojedyncze zadania. 

6. 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 Wykonawcy, 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:  ......................... ….. ..           

3. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz 

przeprowadził wizję lokalną oraz, że zapoznał się z przedłożonymi załącznikami 

i nie wnosi uwag i zastrzeżeń.  

    W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń (w szczególności dotyczących robót 

nie uwzględnionych w załącznikach, a koniecznych do prawidłowego wykonania 

zadania) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia ich wraz z wyceną 

w odrębnej części oferty cenowej.  

 



             Część II - " Oferta cenowa” - winna zawierać:  

W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla każdej z hal opisanych w  punkcie III.  

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: 

        Maciej Radomski, tel: 503-949-033  

        e-mail: radomski.maciej@targikielce.pl 

     Paweł Zboś,         tel: 606-447-585 

     e-mail: zbos.pawel@targikielce.pl 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm
mailto:radomski.maciej@targikielce.pl
mailto:zbos.pawel@targikielce.pl


Załącznik Nr 1. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

Ad. III p.1 (Hala E) 

Malowanie słupów stalowych: 

 

Zakres zlecenia: 

1. Zabezpieczenie posadzki folią 

2. Mycie słupów rozpuszczalnikiem 

3. Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi w kolorze RAL 9007 

4. Powierzchnia malowania: 

Duże słupy – 18 sztuk – 285  m2 

Małe słupy –  24 sztuki –  90 m2 
 

Razem powierzchnia malowania wynosi 375 m2. 

 

Ad. III p.2 ( Hala E ) 

Malowanie ścian wewnętrznych blaszanych: 

 

Zakres zlecenia: 

1. Zabezpieczenie posadzki i sufitu folią. 

2. Zabezpieczenie kamer, czujek, instalacji p.poż., osprzętu, urządzeń i instalacji, rur 

i ślusarki w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych robót. 

3. Przygotowanie powierzchni wewnętrznych ścian pod malowanie w tym usunięcie 

zabrudzeń. 

4. Dwukrotne malowanie powierzchni farbą ftalową. 

 

 Powierzchnia malowania wynosi 1140 m2. – kolor do konsultacji z inwestorem. 

 

Ad. III p.3 ( Hala F) 

 

Malowanie ścian wewnętrznych oraz słupów: 

Zakres zlecenia: 

1. Zabezpieczenie posadzki folią przy słupach i ścianach. 

2. Zeskrobanie i zmycie starej łuszczącej się farby z powierzchni słupów i ścian. 

3. Zabezpieczenie kamer, czujek, instalacji p.poż., osprzętu, urządzeń i instalacji, rur 

i ślusarki w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych robót. 

4. Naprawa uszkodzeń tynków i podłoża. 

5. Przygotowanie powierzchni starych tynków wewnętrznych ścian pod malowanie 

farbami emulsyjnymi. 

6. Dwukrotne malowanie powierzchni słupów farbami akrylowymi Kabe Perfekta kolor 

K11790 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze. 

7. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami akrylowymi   -

 farba Kabe Perfekta kolor K11790 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach 

i kolorze..  



 

 

 Powierzchnia słupów (12szt.): 320 m2.  

 Powierzchnia ścian: 1 930 m2. 

 

Powierzchnia ścian i sufitów Biura obsługi wystawców: 100 m2  - farba Kabe Perfekta 

kolor K 11590 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze. Sufit kolor biały 

.  

 Łącznie w Hali F: 2 350 m2. 

 

 

 Ad III p.4 (Hala G) 

  

 Malowanie ścian wewnętrznych oraz słupów: 

Zakres zlecenia: 

1. Zabezpieczenie posadzki folią przy słupach i ścianach. 

2. Zabezpieczenie kamer, czujek, instalacji p.poż., osprzętu, urządzeń i instalacji, rur 

i ślusarki w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych robót. 

3. Zeskrobanie i zmycie starej łuszczącej się farby z powierzchni słupów i ścian. 

4. Naprawa uszkodzeń tynków i podłoża. 

5. Przygotowanie powierzchni starych tynków wewnętrznych ścian pod malowanie 

farbami emulsyjnymi. 

6. Dwukrotne malowanie powierzchni słupów farbami akrylowymi Kabe Perfekta kolor 

K11730 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze. 

7. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami akrylowym    -

 Kabe Perfekta kolor K11730 lub zamiennikiem o zbliżonych parametrach i kolorze. 

8. Malowanie farbą olejną konstrukcji stalowej w kolorze szarym (odbojnic przy instalacji 

C.O) – 12 m2.  

 

 Powierzchnia słupów: 175 m2. 

 Powierzchnia ścian: 1 650 m2 . 

 

 Łącznie w hali G:  1 825 m2. 

 

Ad. III p.5 (Hala G) 

 

1. Wymiana otulin (termaflex) instalacji C.O – około 100 mb. 

Dokładne ilości zostaną podane po zdjęciu istniejącej, starej otuliny. 

Ømb 

Ømb

Ø50  35 mb 

 


