Kielce dn. 5 października 2022r.
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM
OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE:

„DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ SERWIS DYSTRYBUTORÓW WODY PITNEJ
ZASILANYCH Z SIECI WODOCIĄGOWEJ”
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem
zamówienia
jest
dostawa,
wody pitnej zasilanych z sieci wodociągowej.

montaż

oraz

serwis

dystrybutorów

II. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy
Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1,
25-672 Kielce, w Recepcji do dnia 18 listopada 2022r., do godziny 14.
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:
„DOSTAWA, MONTAŻ ORAZ SERWIS DYSTRYBUTORÓW WODY PITNEJ
ZASILANYCH Z SIECI WODOCIĄGOWEJ”
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.
III. Kryterium wyboru
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:
1) Oferowaną ceną netto – 60%
2) Rekomendacje- 20%
3) Długość gwarancji i serwisu-20%
IV. Informacje dodatkowe
1. Przy składaniu ofert prosimy uwzględnić fakt, iż zapotrzebowanie na dystrybutory wody
w Targach Kielce, w 2022 i 2023 roku może wynieść około:
ilość

asortyment

1.

2.

3.
4.
5.
6.

NABLATOWY DYSTRYBUTOR WODY PITNEJ ZASILANY
Z SIECI WODOCIĄGOWEJ dystrybutor obsługujący do 20
osób. Woda zimna oraz gazowana.
WOLNOSTOJĄCY DYSTRYBUTOR WODY PITNEJ
ZASILANY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ - dystrybutor
obsługujący do 20 osób. Woda zimna oraz gazowana.
WOLNOSTOJĄCY DYSTRYBUTOR WODY PITNEJ
ZASILANY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ - dystrybutor
obsługujący do 50 osób. Woda zimna oraz gazowana.
REDUKTOR CO2
BUTLA CO2
ZAWÓR ANTYZALANIOWY WATER BLOCK

Jedn.

6

szt.

3

szt.

3

szt.

12
14
12

szt.
szt.
szt.

2. Zobowiązania Wykonawcy:
1) Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać ważną kartę techniczną produktu oraz
atest PZH.
2) Minimalny okres gwarancji na wszystkie oferowane urządzenia wynosi 24 miesiące.
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wszystkich oferowanych urządzeń przez
minimum 24 miesiące od daty montażu urządzeń. Wykonawca musi posiadać autoryzację
producenta do wykonywania czynności serwisowych dla oferowanych urządzeń. W ramach
oferty, Wykonawca, przez czas trwania gwarancji, będzie wykonywał serwisy sanityzacyjne
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wraz z odkamienianiem oraz wymianą filtrów i butli CO2 zamontowanych urządzeń, w razie
potrzeby, nie rzadziej niż co 6 miesięcy od daty montażu. Rozliczenie serwisu
sanityzacyjnego wraz z odkamienianiem oraz wymianą filtrów i butli CO2, każdorazowo po
wykonaniu usługi zgodnie ze złożona ofertą.
3) Wykonawca, bezpłatnie, dokona montażu oraz regulacji urządzeń do wskazanych przyłączy
wodno – kanalizacyjnych.
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 zastrzega sobie możliwość częściowego wyboru asortymentu (z zachowaniem
podanych cen netto).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również
nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od daty złożenia oferty.
8. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części prac lub materiałów z zakresu zadania
celem dokonania zakupu inwestorskiego bądź wskazania podwykonawcy w związku ze zmianą
zakresu realizacji.
10. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
V. Zawartość oferty
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z trzech części:
Część 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. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany
jest do umieszczenia ich w odrębnej części oferty cenowej.
3.Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(z ostatnich 3 miesięcy licząc od dnia składania ofert).
4. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń
(z ostatnich 3 miesięcy).
5. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń
(z ostatnich 3 miesięcy).
6. 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.

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

Część II - " Oferta cenowa”- winna zawierać:
W ofercie należy podać cenę netto, ewentualny upust cenowy, termin i formę płatności, warunki
i termin dostawy, informację dotyczącą okresu ważności złożonej oferty, warunki gwarancji.
Część III - " Rekomendacje”- winna zawierać:
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Do oferty należy dołączyć rekomendacje (referencje) co najmniej dwóch przedsiębiorców,
korzystających z oferowanych urządzeń.
UWAGA:
Wszystkie strony oferty ( część I, II i III) powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.

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
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. nr 8 budynek
administracyjny Targów Kielce, codziennie w godz.: 8.00-16.00,
Kontakt:

Paulina Zaborska
Specjalista ds. Administracji
zaborska.paulina@targikielce.pl
tel. 041/365 13 56, 692 051 552
Załączniki:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 1.

Wymagany asortyment obejmuje*:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ASORTYMENT
NABLATOWY DYSTRYBUTOR WODY PITNEJ ZASILANY Z
SIECI WODOCIĄGOWEJ
– dystrybutor
obsługujący
WOLNOSTOJĄCY
DYSTRYBUTOR
WODY
PITNEJ do 20
osób.
Woda
zimna
oraz
gazowana.
ZASILANY
Z
SIECI
WODOCIĄGOWEJ
dystrybutor
WOLNOSTOJĄCY DYSTRYBUTOR WODY PITNEJ
obsługujący
do
20 osób.
Woda zimna oraz
gazowana.
ZASILANY Z
SIECI
WODOCIĄGOWEJ
- dystrybutor
REDUKTOR
CO2
obsługujący
BUTLA CO2do 50 osób. Woda zimna oraz gazowana.
ZAWÓR ANTYZALANIOWY WATER BLOCK
SERWIS SANITYZACYJNY WRAZ Z ODKAMIENIANIEM,
WYMIANĄ FILTRÓW I BUTLI CO2

CENA NETTO

za sztukę
za sztukę
za sztukę
za sztukę
za sztukę
za sztukę
za jeden serwis,
jednego
urządzenia

* dla ułatwienia procedury przetargowej uprzejmie prosimy o podanie oferty cenowej
wg powyższego wzoru
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