
 
 Kielce 14.07.2022 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH 

NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE: 

 
 

Obsługa głosowań 

 
I. Przedmiot zamówienia : 

 

Kompleksowa obsługa głosowań podczas dwóch wydarzeń: 

 

1. 19.10.2022 – siedziba Targów Kielce (sala Beta i Gamma). 

2. 20-22.2022 – hotel Sarmata w Sandomierzu (sala konferencyjna).  

 

Ramowy scenariusz głosowań na poszczególne wydarzenia jest umieszczony w załączniku nr 1 

wraz informacją o ilości osób uprawnionych do głosowania jak i wyposażeniu będącego po stronie 

Wykonawcy. 

 

 

II. Przewidywany termin wykonania zadań: 

1. 19.10.2022 

2. 20-22.10.2022 

 

 

 III.  Ustalenie ceny i warunki płatności  

W ofercie należy określić łączną cenę netto w rozbiciu na każde wydarzenie, która nie ulegnie zmianie przez 

czas trwania Umowy za przedmiot oferty. Dostawca  jest zobowiązany do zaproponowania terminów płatności.   

 

 IV.  Miejsce i data składania ofert oraz wybór  Dostawcy   

Oferty należy złożyć do dnia 20.07.2022 do godz. 15 w następujący sposób : 

a) w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce w Wydziale Organizacyjno – 

Prawnym  (Recepcja)  

b) drogą mailową na adres kocuba.damian@targikielce.pl , ofertę należy „spakować” i zabezpieczyć 

hasłem składającym się z 10 znaków. Hasło do oferty należy wysłać SMS na dwa nr telefonów. Znaki 

od 1 do 5  pod nr 518 322 206, znaki od 6 do 10 pod nr 797 339 441. 

 

 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie lub tytule e-mail:   „Oferta na obsługę głosowań” 

 

Po dniu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Dostawcami.  

 

V.  Kryterium wyboru  

 

Cena – 100 % 
 

VI. Informacje  dodatkowe  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa podczas tajnych głosowań. 

2. Szczegółowy scenariusz głosowań zostanie dostarczony Wykonawcy na tydzień przed danym 

wydarzeniem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozdzielenia zadań i realizacji każdego z nich jako odrębnych 

przez różnych Wykonawców. 

4. Zamawiający nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych. 

5. Termin związania Dostawcy ofertą - 60 dni.  

6. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach. 
7. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez Dostawcę.  

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

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy,  jak również nie wybrania żadnego 

Dostawcy bez podania przyczyn.  
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VII. Zawartość oferty  

 

        Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

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

1. Nazwę i siedzibę Dostawcy oraz datę sporządzenia oferty. 

2. Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i me wnosi do nich 

zastrzeżeń.  

3. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

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

         brzmi:   ...................................................... .  

        Nr NIP:  …………………………………….   

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

Ceny dla poszczególnych zadań: 

 

1. Zadanie nr 1 

- cena systemu 

- cena obsługi technicznej 

- cena sprzętu dodatkowego 

- łączna cena netto 

 

2. Zadanie nr 2 

- cena systemu 

- cena obsługi technicznej 

- cena sprzętu dodatkowego 

- łączna cena netto 

 

3.  Łączna cena netto zadań nr 1 i nr 2 

 

 

 UWAGA:  

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 117 (budynek administracyjny TK) 

codziennie w godz.: 8.00-15.00 tel. 041/3651287 lub poprzez e-mail kocuba.damian@targikielce.pl)  

 

Załączniki: 

 

1 – Ramowy scenariusz głosowań 
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