Kielce 22.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT
WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE:

"Dostawa w terminie od 28.03.2022 do 31.12.2022 wykładziny targowej o szerokości
2m w ilości ok. 90 000m2 do Targów Kielce S.A."

I.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- sukcesywna dostawa od 28.03.2021 do 31.12.2022r. wykładziny targowej, posiadającej
wymagane atesty i aprobaty, o szerokości 2 m w ilości łącznej ok. 90 000m2 do
Targów Kielce S.A.

II. Termin realizacji
Realizacja dostaw cząstkowych następować będzie każdorazowo na podstawie odrębnych
zamówień Zamawiającego.
Usługa opisana w ust. I świadczona będzie przez Dostawcę w terminie od 28.03.2022 roku.

III. Ustalenie ceny i warunki płatności
W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 m2 wykładziny łącznie z kosztem transportu.
Oferowana wykładzina musi spełniać poniższe warunki:
- gramatura min. 280g/m2
- odporność ogniowa Bfl-s1
- właściwości przeciwpoślizgowe – klasa Ds.
- dostępność w kolorach: szary, zielony, czerwony, niebieski
Wykonawca zaproponuje termin płatności faktur za dostarczoną wykładzinę.

IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy.
Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Targi Kielce S. A. przy
ul. Zakładowej 1 w recepcji. do dnia 25.03.2022 do godz.15.00.

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:
"Dostawa wykładziny targowej o szerokości 2 m do Targów Kielce S.A."
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi
Dostawcami.

V. Kryterium wyboru
Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie kierował się:
1) Oferowaną ceną ryczałtową
2) Terminem płatności
3) Terminem dostawy

VI.
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Zawartość oferty
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:

Część 1 -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:
1. Nazwę i siedzibę Dostawcy, telefon, adres e-mail, dane kontaktowe osoby upoważnionej
do przeprowadzenia negocjacji cenowych.
2. Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie
wnosi do nich zastrzeżeń.
3. Aktualną kopię wpisu do KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG
4. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa
brzmi: ........................................... .
Nr NIP: …………………………………….
5. Propozycja terminu płatności faktur za zrealizowane dostawy.
6. Czas realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia.
7. Kopie wymaganych atestów i aprobat na oferowaną wykładzinę obowiązujących
na terenie Polski poświadczających możliwość stosowania wewnątrz budynków.
8. Wzornik oferowanych wykładzin wraz z parametrami technicznymi.
Cześć 2 - " Oferta cenowa" - winna zawierać:
W ofercie należy określić cenę jednostkową za 1 m2 wykładziny łącznie z kosztem dostawy
niezmienną przez cały okres obowiązywania tj. od 28.03.2022r.
Oferta cenowa powinna być umieszczona w odrębnej zapieczętowanej kopercie.
Orientacyjny termin zawarcia umowy 28.03.2022 r.

VII.

Informacje dodatkowe

1. Termin związania Dostawcy z ofertą - 30 dni.
2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału
w postępowaniu przetargowym.
3. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych
z przygotowaniem oferty przez Dostawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia
lub nie wybrania żadnego dostawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego podziału przedmiotu zamówienia
pomiędzy różnych dostawców.
6. Zapytania w sprawie przetargu kierować do:
Robert Burak - tel. 606 264 675, adres e-mail: burak.robert@targikielce.pl
VIII. Klauzula RODO.
Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, 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

