Kielce, dnia 17.10.2022 r.
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT
WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA
Targi Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zapraszają do rokowań poprzedzonych składaniem ofert
wstępnych na zadanie pn.:
„Obsadzenie roślinami terenów zielonych w Targach Kielce”.
I.

Przedmiot zamówienia (i warunki udziału w postępowaniu).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nasadzenie następujących roślin zielonych:
Lp. Nazwa asortymentu

Ilość sztuk

1. Sosna górska (wys. 60 cm)

6

2. Tuja Szmaragd (wys. 1,7 m )

338

2.

24

Tuja Brabant (wys. 2,5 m)

4. Winobluszcz pięciolistkowy (2 letni doniczka C-2)

181

5. Winobluszcz trójklapowy (2 letni doniczka C-2)

178

W ofercie należy uwzględnić koszt zakupu rośliny, podłoża i robocizny.

II.

Przewidywany termin wykonania.
Wymagany termin realizacji usługi:


Termin rozpoczęcia od 31.10.2022 r.



Termin zakończenia do 16.12.2022 r.

III. Miejsce data składania ofert oraz wybór Wykonawcy.
Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. Recepcja spółki do
dnia 21.10.2022 r. do godz. 16.00
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:
„Obsadzenie roślinami terenów zielonych w Targach Kielce”.
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.
Orientacyjny końcowy termin do zlecenia usługi dla Wykonawcy 26.10.2022 r.

III. Kryterium wyboru.
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się:
1) oferowaną ceną – 70%
2) posiadanym doświadczeniem i referencjami dla wykonania robót o podobnym
charakterze i zakresie - 30%.

V.

Informacje dodatkowe.

1. Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
4. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty
przez Wykonawcę.
5. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania
żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.
7. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

VI. Zawartość oferty.
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt. IV – „Kryterium
wyboru” i składać się z dwóch części:
Cześć I - " Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:
1.

Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.

2.

Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich
zastrzeżeń.

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.

6.

Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
" Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa
brzmi: ..................................................... nr NIP:……………………………………”

8. Informacja o ewentualnym zamiarze przekazania podwykonawcom określonej części przedmiotu oferty

wraz z ich wskazaniem.
9. Referencje potwierdzające wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw o podobnych charakterze
i zakresie co przedmiot zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat.
10. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do natychmiastowego pisemnego powiadomienia
Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności i zdarzeń polegających na złożeniu wniosku lub
Wszczęciu postępowania układowego, upadłościowego likwidacyjnego, egzekucyjnego lub innych
o podobnym skutku prawnym.
Cześć II – „Oferta cenowa" - winna zawierać:
1. W ofercie należy określić łączną cenę za dostawę i nasadzenie poszczególnego przedmiotu oferty,
która nie ulegnie zmianie przez czas trwania zlecenia (Załącznik nr 1).

Wszystkie informacje dotyczące w/w zaproszenia można uzyskać w siedzibie firmy pok. 6.
Osoba do kontaktu - Magdalena Pela -606 264 634.

Załącznik nr 1
do Procedury dotyczącej wyboru wykonawców usług i dostawców towarów oraz robót budowlanych dla Targów
Kielce S.A.

Lp. Nazwa asortymentu

Ilość sztuk

Łączna wartość
wraz z robocizną,
podłożem

1. Sosna górska (wys. 60 cm)

6

2. Tuja Szmaragd (wys. 1,7 m )

338

3.

24

Tuja Brabant (wys. 2,5 m)

4. Winobluszcz pięciolistkowy (2 letni doniczka C-2)

181

5. Winobluszcz trójklapowy (2 letni doniczka C-2)

178

Łączna wartość netto

