
                                                                              
  Kielce, dnia 25.08.2022 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Spółka Targi Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do składania ofert na wykonanie 
zadania pn.: 
"Wypożyczenie 48 szt. telewizorów z możliwością odtwarzania multimediów z portu USB"  
 
I. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wypożyczenie telewizorów na stoiska targowe w ilościach j/n: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wraz z montażem, dostarczeniem na stoiska i demontażem po zakończeniu imprezy. 
 
II.  Wymagany termin realizacji zadania: 
- dostawa i montaż – 05.09.2022 r. w godz. 800 do 1800  
- wynajem---- – 06 ÷ 09.09.2022 r. 
- demontaż ----------- 09.09.2022 r. od godz. 1400  
 
 III. Miejsce i data składania ofert. 
 Oferty można przesłać do siedziby spółki pocztą elektroniczną na adres 
zbos.pawel@targikielce.pl , faxem: 41 3456261 lub złożyć osobiście w recepcji Spółki. 
 
Oferty należy złożyć  do dnia 29.08.2022 r. do godz. 1400  
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi 
Wykonawcami. 
 
IV. Warunki płatności – 14 dni od daty otrzymania faktury.  
 
V. Kryterium wyboru  
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: 
1) oferowaną ceną. 
 
W ofercie należy określić łączną cenę za przedmiot oferty, która nie ulegnie zmianie przez czas          
od daty zamówienia lub trwania umowy oraz wskazać dokładne marki i modele oferowanych 
urządzeń.  

TV  Ilość 
szt. 

Uchwyt ścienny 
szt. 

Stojak 
szt. 

Podstawa 
stołowa 

szt. 

55 cali 43 34 16 0 

55 cali 1 0 0 1 

75 cali 2 2 0 0 

70 cali 1 0 1 0 

 



 
VI. Informacje dodatkowe 
1. Termin związania Wykonawcy ofertą – 30 dni. 
2. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego postępowania. 
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 nie  wybrania 
     żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 
6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia do 3 dni  
      kalendarzowych przed terminem dostawy określonym w pkt II. 
7.  Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 5 dni                 
     od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego można uzyskać w dni robocze             
w godz. 900 do 1500 ; tel. 41 36 51 276; email: zbos.pawel@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 
 
 
 
 
 


