
  Kielce, dnia 20.10.2022 r.  

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 

WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA 

 

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

poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania pn.: „Wydruk albumu 30 

lat MSPO”.    

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wydruk albumu 30 lat MSPO i jego 

dostarczenie do Targów Kielce.  

Parametry albumu: 

→ Nadkład: 1000; 1500 egz. (prośba o wycenę obu nakładów) 

→ Wymiar: 245x330mm 

→ Oprawa twarda, szyta, z tektury 2,5mm, grzbiet prosty 

→ 400 stron (+/-5%)  

→ Blok: papier kreda 170g, kolorystyka: 4/4 CMYK 

→ Wyklejka: offset biały 200g, 4/0 CMYK/0 

→ Oklejka: Kreda gloss 150g, 4/0 CMYK/0, folia soft touch. 

 

II. Przewidywany termin wykonania albumu: 

 

-  oddanie materiałów do druku: pomiędzy 15.12.2022 a 13.01.2023 

-  wydruk gotowy do 28.02.2023 

 

III. Miejsce i data składania ofert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oferty należy złożyć do dnia 31 października 2022 r., do godz. 15.00 w następujący sposób: 

a) w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce w Wydziale Organizacyjno 

– Prawnym  (Recepcja)  

b) drogą mailową na adres rog.malgorzata@targikielce.pl, ofertę należy „spakować” 

i zabezpieczyć hasłem składającym się z 10 znaków. Hasło do oferty należy wysłać SMS na 

dwa nr telefonów. Znaki od 1 do 5  pod nr 510 924 489, znaki od 6 do 10 pod nr 606 418 143. 

 

mailto:rog.malgorzata@targikielce.pl


 

 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie lub tytule e-mail: „Wydruk Albumu 30 lat 

MSPO”.    

 

Po dniu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Dostawcami.   

 

IV. Kryterium wyboru 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: 

1. Oferowaną ceną – 70% 

2. Posiadanymi referencjami dla wykonania zadań o podobnym charakterze i zakresie – 

30% 

 

V.  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 przyczyn. 

4. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 

14 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

VI. Zawartość oferty 

Oferta złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części: 

Część I  -  " Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy z pełnymi danymi adresowymi oraz datę sporządzenia 

oferty. 

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń. 

3. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi:                                                                         

………………………………………...  Nr NIP: …………………………………………. 

4. Referencje. 



 

Cześć II  -   " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

1. Określenie kosztów druku i transportu wydrukowanych albumów do Targów Kielce 

(ul. Zakładowa 1, Kielce). 

 

VII. 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: 

https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci 

 

UWAGA:  

 

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione 

do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 222 (budynek 

administracyjny Targów Kielce), codziennie w godz. 9.00-15.00, tel. 41/ 365 14 56  lub 

poprzez email: rog.malgorzata@targikielce.pl 

 

 


