Kielce 15.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH NA
,,Obsługa medyczną podczas imprez targowych"

I. Zamawiający
Targi Kielce S. A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
www.targikielce.pl/przetargi
II. Tryb udzielenia zamówienia
I.

II.

Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się
w trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą na etapie poprzedzającym
zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego Zaproszenia do składania
ofert.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Obsługa medyczna podczas trwania imprez targowych z udziałem karetki w ciągu 12
miesięcy:
- ok. 70 dni po 8 godzin
- ok. 10 imprez towarzyszących i koncertów w godzinach od 19.00 do 02.00 – do 7 godzin.
IV. Przewidywany termin wykonania.
Usługa opisana w p. III świadczona będzie przez Wykonawcę po podpisaniu umowy
na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Realizacja
zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia przez
Zamawiającego.
V.

Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy.

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w zapieczętowanych
kopertach (z opisem) w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. przy ul. Zakładowej 1 w recepcji
do dnia 23.03.2022 r. do godz. 10.00.
Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:
„Obsługa medyczna podczas imprez targowych"

Oferty elektroniczne powinny być zaszyfrowane hasłem. Sporządzone oferty proszę przesłać
na adres email: radomski.maciej@targikielce.pl w dniu 23.03.2022 do godz. 10.00.. Hasło
do otwarcia oferty należy przesłać smsem na dwa różne numery telefonów( pięć pierwszych
znaków hasła tj. od znaku pierwszego do znaku piątego włącznie na numer telefonu
oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr.1, pięć kolejnych znaków tj. od znaku szóstego
do znaku dziesiątego włącznie na numer telefonu oznaczony w zapytaniu ofertowym jako nr
2), z dopiskiem: hasło do otwarcia oferty na Obsługę medyczną podczas imprez
targowych. Hasło należy przesłać do dnia 23.03.2022 do godz. 10.00.
Numery telefonów do przesłania hasła do otwarcia oferty:
Telefon nr 1: 503 949 033

Telefon nr 2: 606 418 153

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji
z wybranymi Wykonawcami. Negocjacje mogą zostać przeprowadzone telefonicznie.

VI.

Kryterium wyboru
Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie kierował się:
1) Oferowaną ceną
2) Doświadczenie
3) Kompletnością dokumentacji formalno-prawnej.

VII.

90%
10%

Informacje dodatkowe.

1)

Termin związania Wykonawcy ofertą - 60 dni.

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 przez Wykonawcę.

4)

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również
nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.

5)

Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.

6)

Zamawiający dopuszcza możliwość cząstkowej realizacji zamówienia.

VIII.

Zawartość oferty.

Część 1 -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:
1)

Nazwę i siedzibę Wykonawcy, telefon, adres e-mail, datę sporządzenia oferty, oraz
dane kontaktowe osoby upoważnionej do negocjacji cenowych.

3)

Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia
i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:

4)

„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa
brzmi: ....................................... ........................................................................... .
Nr NIP: ...................................... …………………………………….
Pisemne referencje za dotychczasowe realizacje opieki medycznej podczas imprez.

2)

Cześć 2 - " Oferta cenowa" - winna zawierać:
W ofercie należy podać ceny netto, które nie ulegną zmianie przez okres co najmniej 12
miesięcy od daty podpisania umowy.
Ofertę należy przygotować wg. podanego wzoru:

Lp.
1.

Karetka „S” (zespół
specjalistyczny)

Opis





Skład osobowy …………….
Koszt 1 h pracy …………....
Stawka za 1 km ……………
Marka i wyposażenie samochodu
…………….

2.

Karetka „P” (zespół
podstawowy)






Skład osobowy …………….
Koszt 1 h pracy ……………
Stawka za 1 km ……………
Marka i wyposażenie samochodu
……………

3.

Zespół pieszy dwuosobowy w
punkcie pomocy medycznej
(
Zespół dwóch ratowników i/lub
pielęgniarek)




Skład osobowy …………….
Koszt 1 h pracy ……………

Oferta cenowa powinna być umieszczona w odrębnej zapieczętowanej kopercie.

IX.

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

X.

Ewentualne zapytania kierować do:
Maciej Radomski, tel: 503-949-033
e-mail: radomski.maciej@targikielce.pl

