
 
 

 

Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 w związku z realizacją „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. 

 

Kielce, dn. 31.01.2022 r. 

DAI.234.9.22  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jako wystawca  

w XXIV Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XIX Targów Odnawialnych 

Źródeł Energii ENEX Nowa Energia w dniach 23-24 lutego 2022 r. zaprasza do składania ofert 

na zabudowę i wyposażenia stoiska targowego. 

  

Tryb postępowania: Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych 

 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia zabudowa i wyposażenie stoiska targowego w związku  

z planowanym udziałem jako wystawca w XXIV Międzynarodowych Targów Energetyki  

i Elektrotechniki, XIX Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia w dniach 23-24 

lutego 2022 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Zabudowa powierzchni około 40 m2 kwadratowych wykonana będzie według indywidualnego 

projektu, który stanowi załącznik do zapytania.  

W ramach usługi wykonać należy:  

1) Projekt stoiska targowego, 40 m2 - według załącznika nr 3 do zapytania 

2) Wypożyczenie konstrukcji  

3) Wykonanie indywidualnej zabudowy stoiska na wykładzinie,  wg zatwierdzonego projektu 

4) Zasilanie elektryczne 

W skład wyposażenia wchodzić będzie:  

1) Oświetlenie: metalhalogeny, halogeny na wysięgnikach , wg zatwierdzonego projektu 

2) Stoły, krzesła w ilości jak na projekcie 

3) Monitory telewizyjne na stojakach x 2 szt 

4) Wyposażenie zaplecza: regał, szafka, wieszak 

5) Stoisko wyłożone wykładziną w kolorze szarym  

Należy również wykonać grafikę według projektu, w tym: 

1) Oklejanie koloryzujące elementów stoiska 

2) Grafika na taflach szklanych  

3) Banery na konstrukcji trlilock 

 

 

 



 

 
Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 w związku z realizacją „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. 

 

Odbiór stoiska przez Zamawiającego odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. w godz.15.00-16.00., 

a w dniu 24 lutego 2020 r. do godz. 18.00 nastąpi oddanie  stoiska Wykonawcy.  

Informujemy jednocześnie, że przedmiot zamówienia jest planowana do dofinansowania ze 

środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  

w związku z realizacją „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. 

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena 

Oferty rozpatrywane będą kompleksowo  –  nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

• Miejsce wykonywania zamówienia: 

 

Targi Kielce ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce  

                                                      

Wykonawca wykona całość zamówienia zgodnie z wymaganiami organizatora Targów tj. spółki  

Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, jako organizatora w/w imprezy. 

 

• Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 

 

1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

2. Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie 

zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 

podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Ofertę prosimy przygotować zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1.  

5. Prosimy o określenie terminu związania Państwa ofertą, a także akceptację warunków umowy, 

której wzór określony został w załączniku nr 2.  

6. Ofertę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Zamawiającego do 

dnia  7.02.2022 r. do godz. 1400.  w podwójnym opakowaniu. Na opakowaniu prosimy 

zamieścić następującą informację: „OFERTA NA ZABUDOWĘ I WYPOSAŻENIA 

STOISKA TARGOWEGO”. Oferty  złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Zamawiający nie wyraża zgodny na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

8. O terminie złożenia oferty decyduje moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, a nie 

data stempla pocztowego. 

 

• Pozostałe postanowienia i informacje: 

 

1. W przypadku, gdy Targi zostaną odwołane, nie później niż do dnia 21.02.2022 r., z powodu 

wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych związanych z epidemią SARS-CoV-2, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.  
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2. W przypadku, gdy Targi zostaną odwołane z powodu wprowadzenia obostrzeń 

epidemiologicznych związanych z epidemią SARS-CoV-2 w dniu 22.02.2022 r. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia zamówienia bez podania przyczyny. 

4. Unieważnieniu zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się udzielenia zamówienia. 

                                                                 

• Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 

Katarzyna Kitlińska, nr telefonu: tel. 887 447 734 

Katarzyna Chaba, nr telefonu tel. 41 33 35 229 

 

 

………………………………………… 
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona) 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - wzór oferty   

2) Załącznik Nr 2 - wzór umowy  

3) Załącznik Nr 3- Projekt stoiska 

4) Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna  RODO 

5) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


