
Kielce, dnia 21.06.2022 r. 

 

Targi Kielce S. A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań 

poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania: 

 

Przegląd okresowy (badanie, konserwacja) 

stacji transformatorowej SN 15/04 kV. 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego (badania okresowego oraz 

konserwacji) stacji transformatorowej SN 15/04 kV zlokalizowanej na terenie Targów Kielce 

przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach. 

Stacja transformatorowa typu wnętrzowego zabudowana w budynek hali. 

Rok budowy stacji – 2002. 

W skład stacji wchodzą: 

1. Rozdzielnice SN Rotoblok typu RT1- In 400A z rozłącznikiem GPR 2V-Ti prod. 

ZPUE Włoszczowa. 

2. Transformatory olejowe typu TNOSI 1250/20 prod. ALSTOM Mikołów 

z przekaźnikiem Buchholza – szt. 3. 

3. Rozdzielnica nn typu ZR–W 400V 2 000A prod. ZPUE Włoszczowa podzielona na 

sekcje, wyposażona w pola zasilające z wyłącznikami IZM 32 2000A, pola 

odpływowe z rozłącznikami SLM-3. Sekcje rozdzielnicy połączone wyłącznikami 

sprzęgłowymi NZM 14-1600H firmy Klockner-Moeller.  

 

II. Termin wykonania:  do 29 lipca 2022 r. 

 

III.   Miejsce i termin składania ofert oraz wybór Wykonawcy: 

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce  - 

Recepcja  do dnia: 29 czerwca 2022 r.   

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: „Przegląd stacji transformatorowej” 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Wykonawcami. 

 

IV. Kryterium wyboru 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: 

1. Oferowaną ceną – 80% 

2. Posiadanym doświadczeniem i referencjami dla wykonania robót o podobnym 

charakterze i zakresie – 20% 

 



V. Informacje dodatkowe: 

1. Termin związania Wykonawcy ofertą – 30 dni od jej złożenia. 

2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału 

w rokowaniach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak również nie 

wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia. 

  

VI. Zawartość oferty: 

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna zawierać: 

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

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

nr telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji ceny i warunków 

wykonania usługi.  

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

wnosi do nich uwag i zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia ich w odrębnej części oferty cenowej. 

3. Referencjami dla wykonania robót o podobnym charakterze i zakresie - od 2 firm. 

4. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

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

         brzmi: ………………………………. ............................................................................. .  

        nr NIP: ……………………………………. 

  

Cześć 2 - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 
 

1. W ofercie należy określić łączną cenę netto za przedmiot oferty, która nie ulegnie 

zmianie przez czas trwania związania Wykonawcy ofertą.  
 

2. Termin realizacji. 

 

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

 

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego można uzyskać codziennie 

w godz.: 8.30 – 15.30:  w pokoju nr 110  (budynek administracyjny TK), tel. 41 36 51 274,  

kom.  608-685-382, e-mail ryk.miroslaw@targikielce.pl 

 

 

 

 

mailto:ryk.miroslaw@targikielce.pl


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 

 

 

Załączniki: 

1. Rzut stacji 

2. Schemat rozdzielnicy SN 

3. Schemat rozdzielnicy nN 

 

 

 


