
 

 

 
Lublin, dnia 29.11.2018 

 

 
Zapytanie dotyczące usług w zakresie odśnieżania dachów, dróg 

dojazdowych i chodników na terenie Targów Lublin S.A. 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Targi Lublin S.A. 

ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin 

tel. 81 458 15 11; fax. 81 534 92 95, 

godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku 

 

2. Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na: 

a. Zadanie I – usuwanie śniegu z połaci dachowych, obiekt A – powierzchnia 3 979 m2 

b. Zadanie II – usuwanie śniegu z dachów, obiekt C2 – powierzchnia 7 500 m2 

c. Zadanie III –odśnieżanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych – powierzchnia 14 000 m2 

d. Zadanie IV – odśnieżanie parkingów zewnętrznych – powierzchnia 12 000 m2 

e. Zadanie V –wywóz śniegu we wskazane miejsce na terenie Targów Lublin S.A. 

f. Zadanie VI –wywóz śniegu poza teren Targów Lublin S.A. 

g. Zadanie VII – usuwanie oblodzenia z ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, stref 

przeciwpożarowych i parkingów 

h. Zadanie VIII – posypywanie środkiem uszorstniającym (sól drogowa) ciągów pieszych 

i pieszo-jezdnych, stref przeciwpożarowych i parkingów  

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

a. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną  ofertę, oferta musi zawierać odrębną wycenę 
dla każdego zadania, dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej na każde zadanie 
oddzielnie, 

b. ofertę należy złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania, 
c. druk oferty należy wypełnić czytelnym pismem w języku polskim, ewentualne 

poprawki w tekście oferty  muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę, ceny oferty muszą być cenami netto, wyrażonymi 
w złotych polskich, 

d. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

 
 
 
 
 



 

 

4. Wymagane dokumenty i informacje: 
 

a. oferta sporządzona wg Załącznika nr 1, 
b. informacje o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu takich prac, 
c. referencje (jeżeli Oferent je posiada), 
d. KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
e. kserokopia polisy OC. 

 
5. Wymagania dodatkowe:        

 
a. prace wykonywane na terenie Targów Lublin S.A. muszą być wykonywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP, 

b. osoby wykonujące prace muszą legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi, 

zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, ukończonymi szkoleniami ppoż. i BHP, stosownymi 

do wykonywanych robót, 

c. prace realizowane będą na podstawie zamówień wystawionych przez 

Zamawiającego, 

d. każdorazowo zamówienie będzie wskazywać zakres prac i termin ich wykonania, 

e. Zamawiający oczekuje, że prace związane z usuwaniem śniegu będą podejmowane 

na każde jego wezwanie, niezależnie od dnia tygodnia i pory doby, 

f. Oferent zapewnia we własnym zakresie sprzęt potrzebny do wykonania zlecenia oraz 

środek uszorstniajacy 

  
6. Miejsce, termin i sposób składania oferty: 

 
Ofertę należy złożyć w terminie do 7 grudnia 2018 roku do godziny 16.00: 
a. pocztą elektroniczną na adres: a.blazejewska@targi.lublin.pl (skany podpisanych 

dokumentów, temat wiadomości „ODŚNIEŻANIE”) lub 
b. złożyć osobiście w Sekretariacie Zarządu Targów Lublin S.A. (koperta z nazwą 

Oferenta, zaadresowana na Targi Lublin z napisem „ODŚNIEŻANIE”) 
 

7. Uwagi dodatkowe: 
 

Plan terenu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów, których dotyczy powyższe  

zapytanie. Istnieje również możliwość obejrzenia obiektów pod adresem: 

http://vtour.targi.lublin.pl/.  

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 797 970 216. 

 

Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 

mailto:a.blazejewska@targi.lublin.pl
http://vtour.targi.lublin.pl/


 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami i prawo 

unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 

Oferent, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o tym fakcie pismem akceptującym 

jego wybór. 

 
8. Okres ważności ofert: 

  
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia wskazanego jako końcowy 
termin składania ofert. 

 
 

 
 


