
Kielce, dnia 22.12.2022 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ 

POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA 

 

Targi Kielce SA w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1, zaprasza do rokowań poprzedzonych 

składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania: 

 

„Przeprowadzenie ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością  

zgodnie z normą ISO 9001:2015 i nadzoru nad certyfikowanym Systemem 

w okresie ważności certyfikatu w Targach Kielce SA” 

 

I. Zamawiający 

Targi Kielce SA 

ul. Zakładowa 1 

25-672 Kielce 

NIP: 657 030 98 03 

Regon: 290036480 

KRS: 0000352242 

 

II. Opis zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania 

Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 i nadzór nad certyfikowanym Systemem w okresie 

ważności certyfikatu w Targach Kielce SA. 

 

Zakres zamówienia zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015: Organizacja targów, 

konferencji i usług towarzyszących. 

 

Termin realizacji zamówienia: od 1 marca 2023 przez okres ważności certyfikatu. 

 

Liczba osób objętych Systemem Zarządzania Jakością w przeliczeniu na etaty: 160 etatów. 

 

Liczba lokalizacji: 1 

 

Miejsce audytu: Kielce 



III. Wymagania stawiane Oferentom 

1. Oferent posiada akredytację dla Normy 9001. 

2. Posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie certyfikacji Systemu Zarządzania 

Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w obszarze organizacji targów 

i konferencji.  

 

IV. Kryteria  wyboru oferty 

1. Cena - 80%. 

2. Doświadczenie oferenta – 20%.  

 

V. Informacje dodatkowe 

1. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia złożenia oferty.  

2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału 

w rokowaniach. 

3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych 

z przygotowaniem oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, jak również nie 

wybrania żadnego Oferenta bez podania przyczyn.  

 

VI. Zawartość oferty 

Oferta powinna składać się z dwóch części: 

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

1. Nazwę i adres siedziby Oferenta, datę sporządzenia oferty, imię, nazwisko, numer telefonu 

i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i warunków umowy. 

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

do nich uwag i zastrzeżeń.  

3. Oświadczenie Oferenta, że jest płatnikiem VAT o treści: "Oferent oświadcza, że jest 

płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi: ............................................. 

NIP:……………………………………" 

4. Oświadczenie Oferenta, że posiada akredytację dla Normy 9001. 

5. Oświadczenie Oferenta, że posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie 

certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 

w obszarze organizacji targów i konferencji.  



6. Referencje potwierdzające posiadanie przez Oferenta doświadczenia w zakresie certyfikacji 

Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w obszarze organizacji 

targów i konferencji.  

 

Część II – „Oferta cenowa" - powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia: 

- koszt wykonania usługi certyfikacji oraz nadzoru, 

- koszt wydania oryginału Certyfikatu i kopii w języku polskim, 

- koszt znaku graficznego PN przekazanego drogą elektroniczną. 

 

Wszystkie strony oferty (część I i II) powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

 

VII. Składanie oferty 

1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w recepcji Targów Kielce SA do dnia 

16 stycznia 2023 do godz. 15:00.  

2. Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: 

- nazwa konkursu: „Przeprowadzanie ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością 

zgodnie z normą ISO 9001:2015 i nadzoru nad certyfikowanym Systemem w okresie 

ważności certyfikatu w Targach Kielcach SA” 

- pełna nazwa i adres Oferenta.  

 

VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami 

Patrycja Bartosiewicz-Kosiba, Koordynator Systemu Zarządzania, 

e-mail: bartosiewicz.patrycja@targikielce.pl, tel.: 662 225 568 

 

IX. Klauzula RODO  

Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych do celów związanych z niniejszym przetargiem, których Administratorem są 

Targi Kielce SA 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 

 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm

