Kielce, dnia 26.05.2022 r.
ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA

„WYKONANIE SMYCZY REKLAMOWYCH”
Spółka Targi Kielce SA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań
poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie smyczy
reklamowych”
I. Przedmiot zamówienia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie:

1. Smycz 30 MSPO: 30.000 szt. smyczy reklamowych z karabińczykiem, długość 4546 cm, szerokość 20 mm, druk dwustronny, wizualizacja Załącznik nr 1.
2. Smycz KIDS’ Time: 5.000 szt. smyczy reklamowych z karabińczykiem, długość 45-46
cm, szerokość 20 mm, druk dwustronny, wizualizacja Załącznik nr 2.
Pliki produkcyjne zostaną przekazane po podpisaniu umowy.
II. Przewidywany termin wykonania.
Termin realizacji zadania: od 27.06.2022 r. do 15.07.2022 r.
III. Miejsce oraz data składania ofert oraz wybór Wykonawcy.

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce SA
Recepcja

spółki

lub

przesłać

zaszyfrowane

na

adres

email

bartosiewicz.patrycja@targikielce.pl, do dnia 10.06.2022 r.
Hasło otwarcia oferty należy przesłać sms-em na dwa różne numery telefonów (część
pierwszych znaków hasła tj. od znaku pierwszego do znaku piątego włącznie na numer telefonu
oznaczony w zapytaniu jako nr 1, pięć kolejnych znaków hasła tj. od znaku szóstego do znaku
dziesiątego włącznie na numer telefonu oznaczony w zapytaniu ofertowym jako 2), z
dopiskiem: hasło otwarcia oferty na wykonanie zadania pn.: „WYKONANIE SMYCZY
REKLAMOWYCH”.
Hasło należy przesłać w terminie od dnia 01.06.2022 do dnia 10.06.2022.
Telefon nr 1: 504 842 428

Telefon nr 2: 662 225 568

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie (w przypadku składania ofert elektronicznie
w tytule emaila: „WYKONANIE SMYCZY REKLAMOWYCH”
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi
Wykonawcami. Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy: 24.06.2022 r.
IV. Kryterium wyboru.

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się:
1) Oferowaną ceną netto produktów – 70%
2) Okresem gwarancji i rękojmi – 5%
3) Jakością produktu ocenianą na podstawie nadesłanych próbek – 20%
4) Kompletnością dokumentacji formalno-prawnej – 5%.
V. Informacje dodatkowe.
1) Termin związania Wykonawcy ofertą – 30 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 informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również
niewybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.
6) Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14
dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

VI. Zawartość oferty.
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt. IV –
„Kryterium wyboru” i składać się z dwóch 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.
3) Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
„Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi:
………………………………………..

.

Nr NIP: ………………………………………….

.”
Cześć II - „Oferta cenowa" - winna zawierać:
1) W ofercie należy określić łączną cenę za przedmiot oferty, która nie ulegnie zmianie
przez czas trwania umowy.
VII. 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
VIII. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. Patrycja

Bartosiewicz-Kosiba,

Wydział

Organizacyjno-Prawny,

adres

email:

bartosiewicz.patrycja@targikielce.pl
2. Joanna Drabikowska, Zespół Grafiki, adres email: drabikowska.joanna@targikielce.pl

Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Wizualizacja Smycz 30 mspo
2. Załącznik nr 2. Wizualizacja Smycz Kids’Time

Załącznik nr 1. Wizualizacja Smycz 30 mspo.

Załącznik nr 2. Wizualizacja Smycz Kids’Time.

