
Kielce dn. 01.04.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: 
 

„Umundurowanie dla pracowników ochrony Targów Kielce S.A” 

 
 

I. Zamawiający 
Targi Kielce S. A. 

ul. Zakładowa 1 

25-672 Kielce 

www.targikielce.pl/przetargi 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie na dostawę umundurowania prowadzi się w trybie mieszanym 

zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

      Przedmiotem zamówienia są sorty mundurowe według poniższego zestawienia: 
 

 
IV. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Dostawcy.  

      Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w zapieczętowanych 

kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S.A. przy  ul. Zakładowej 1  w recepcji do dnia  

15.04.2022 r. do godz. 15.00. 

 

 Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  „UMUNDUROWANIE”. 

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.05.2022 

 

Oferty przesyłane pocztą elektroniczną powinny być zaszyfrowane hasłem ośmioznakowym, 

z podziałem na 2 frazy, które następnie należy przesłać na adres email: 

hetman.bozena@targikielce.pl  znaki od 1 do 4 i na adres brzezinska.dorota@targikielce.pl 

znaki od 5 do 8 w dniu 22.04.2022 do godz. 15.00  

 

         Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z 

wybranymi Wykonawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie. 

 

  V . Kryterium wyboru 

      1.  Ocenie podlegać będzie: 

             - cena – 70% 

             - gwarancja – 30% 

            

 

http://www.targikielce.pl/przetargi
mailto:hetman.bozena@targikielce.pl
mailto:brzezinska.dorota@targikielce.pl


 

VI. 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 przyczyny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego podziału zadań pomiędzy różnych    

wykonawców. 

5. Dostawca jest związany ofertą przez 60 dni, licząc od daty złożenia oferty. 

 

 

VII.   Zawartość oferty  

 Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

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

1.Nazwę i adres siedziby Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, imię, 

nazwisko, 

    numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny     

 i warunków dostawy. 

                     2. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: 

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

       brzmi: …………………………..  

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

3. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia 

oraz, że zapoznał się z przedłożonym załącznikam i nie wnosi uwag i 

zastrzeżeń.  

 

             Część II - " Oferta cenowa” - winna zawierać:  

W ofercie należy podać cenę netto.  

VIII. 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  

 

 

IX.     Ewentualne zapytania kierować do: 

Krzysztof Kot, tel: 606-447-482  

        e-mail: krzysztof.kot@targikielce.pl    

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm
mailto:krzysztof.kot@targikielce.pl


Załącznik Nr 1. 

 
Wykaz sortów mundurowych: 

 

 

 

Umundurowanie letnie kolor piaskowy (coyote) 

 

1. Spodnie długie texar Elite pro 2.0 lub Helikon Tex CPU 

2. Koszulka polo 

3. Polar lub softshell 

4. Czapka typ baseball 

5. Buty Magnum Cobra 6.0 

 

 

 

Umundurowanie zimowe kolor czarny 

 

1. Kurtka zimowa Magnum  

2. Polar lub softshell 

3. Koszulka polo 

4. Buty zimowe Magnum Lynx 6.0 

5. Spodnie długie Texar Elite pro 2.0 

6. Peleryna przeciwdeszczowa 

7. Rękawice zimowe 

8. Czapka typ kominiarka lub szalokominiarka 

 

 

Wszystkie sorty powinny oznakowane przypinkami „Ochrona” mocowanymi na rzep. 

Dopuszcza się inne sorty mundurowe jednak nie gorsze jakościowo niż wymienione w 

specyfikacji. 

 


