Bodzentyn, 17.10.11

Świętokrzyski Park Narodowy
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./fax (041) 311 51 06
ogłasza przetarg nieograniczony
„Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla
pracowników SłuŜby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2011 roku”
(CPV)

18000000-9; 18110000-3; 18330000-1; 18423000-0; 18424000-7;
18440000-5; 18510000-7; 18316000-7
Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach portalu internetowego:
Urząd Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
oraz w siedzibie zamawiającego.
Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na umundurowania leśnika i przedmiotów
uzupełniających do umundurowania dla pracowników SłuŜby Parku Świętokrzyskiego Parku
Narodowego w 2011 roku”
Wymagany termin realizacji zamówienia –
8 grudzień 2011 roku

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22.1 prawo
zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia od Wykonawców wadium.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Termin składania ofert 2 listopada 2011 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4
pokój nr 11 do godz. 10.00. Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach.
Część jawna przetargu odbędzie się 2 listopada 2011 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku
Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 5 o godz. 10.10
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki o których mowa w art.22 ust. 1 prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 )dotyczące:
2. - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności;
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3. - posiadania wiedzy i doświadczenia
4. - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5. - sytuacji ekonomicznej i finansowej
6. - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.)
7. - spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert : Cena 100 %
Termin związania ofertą 30 dni.
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Świętokrzyski Park Narodowy
26-010 Bodzentyn, ul.Suchedniowska 4.
Tel. FAX (41)-311-51-06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Do przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniŜej 125.000 euro na:
dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania
w 2011 roku

Termin składania ofert: 2 listopada 2011 roku, godz. 10.00
Termin otwarcia ofert : 2 listopada 2011 roku, godz. 10.10

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %
Termin wykonania zamówienia:
20 sierpnia 2011 roku
KOD CPV: 18000000-9; 18110000-3; 18330000-1; 18423000-0;
18424000-7; 18440000-5; 18510000-7; 18800000-7

Bodzentyn. październik 2011
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .

1. Zamawiający
Świętokrzyski Park Narodowy
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
2. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:
Świętokrzyski Park Narodowy - Sekcja Administracji
26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 pokój nr 17
Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach portalu internetowego:
Urząd Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
oraz w siedzibie zamawiającego.
3.Tryb postępowania.
Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony , przewidziany w art. 10 prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku . / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./

4.Określenie rodzaju i przedmiotu zamówienia.

Rodzaj zamówienia: dostawa

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieŜy

i obuwia mundurowego

fabrycznie nowego dla

pracowników SłuŜby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005
roku w sprawie umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak słuŜbowych dla
poszczególnych stanowisk /Dz. U. Nr 89, poz. 754 /.
Lp.

Wykaz odzieŜy i obuwia objętego zamówieniem

Ilość

KOD CVP

1

Marynarka męska w kolorze oliwkowozielonym z
gabardyny

2

18230000-0

2
3
4

Spodnie w kolorze oliwkowozielonym z gabardyny
Koszula biała
Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym długi
rękaw
Czapka w kolorze zielonym z wizerunkiem orła w
koronie z metalu
Oznaki słuŜbowe wykonane z aksamitu w kolorze
ciemnozielonym wyhaftowane kolorem srebrnym z
wypustkami w kolorze ciemnobrązowym
Krawat zielony
Czapka zimowa z wizerunkiem orła w koronie
,wykonany z metalu w kolorze srebrnym
Półbuty brązowe mundurowe wykonane ze skóry

9
2
23

18234000-8
18332000-5
18332000-5

4

18443320-5

2

18420000-9

3
4

18423000-8
18443000-6

4

18813200-3

5
6

7
8
9

4

10
11

5
4

18424000-7
18815000-5

12
13
14

Rękawice skórkowe w kolorze brązowym
Półbuty na grubej zelówce skórzane męskie z
membraną sympatex lub równowaŜną
Buty zimowe skórzane w kolorze brązowym
Kurtka zielona nieprzemakalna z podpinką z polaru
Skarpety męskie letnie

6
2
111

18815000-5
18223200-0
18317000-4

15
16
17

Skarpety męskie zimowe
Rajstopy damskie letnie
Rajstopy damskie zimowe

111
9
9

18317000-4
18316000-7
18316000-7

4.2 oferta powinna zawierać
-

cenę jednostkową netto i brutto proponowanego sortu mundurowego

-

całkowity koszt netto i brutto

-

minimalny okres gwarancji poszczególnego sortu mundurowego wynosi 12 miesięcy

5. Bezwzględnie wymagany termin wykonania umowy.

Bezwzględnie wymagany termin wykonania umowy: jedna dostawa

w dniu 8 grudnia 2011 r.

– pełna wartość zamówienia.

6. O zamówienie mogą się ubiegać oferenci którzy:
6.1. spełniają warunki o których mowa w art.22 ust. 1

prawo zamówień publicznych

z dnia 29

stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 )dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności;
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
6.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.)
6.3. spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Dokumenty wymagane od oferentów.
7.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem składania ofert.
7.2. Oświadczenie, Ŝe oferent spełnia

warunki określone

w art. 22

ust 1 ustawy prawo zamówień

publicznych / ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r / - zał. nr 2 do „Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ”.
7.3 Zaparafowany i podpisany projekt umowy. – zał. nr 4 do „Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia”

8 Informacje

o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów.
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Oświadczenia, wnioski ,zawiadomienia i informacje pomiędzy Zamawiającym a Dostawcami mogą być
przekazywane w formie pisemnej lub faxem.
Dostawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz kierując swe zapytania pisemnie
lub faxem . Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem ,Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia , w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W razie przekazywania oświadczeń , wniosków ,
zawiadomień oraz informacji za pomocą faxu kaŜda ze stron, niezwłocznie/na następny dzień/ potwierdza
fakt ich otrzymania.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Dostawcom którym doręczono SIWZ, oraz
udostępniona na stronie internetowej zamawiającego bez wskazania źródła zapytania.
Adres Zamawiającego: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
FAX: 0 –(41) 311-51-06
9. Sposób przygotowania oferty
9.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na druku „oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do „
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ” , trwałą i czytelną techniką, przy zachowaniu zasad i form
określonych przez zamawiającego w „ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ”
9.2 KaŜda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana ( wskazane jest spięcie kolejnych
stron oferty w sposób trwały, uniemoŜliwiający jej ewentualne zdekompletowanie ) oraz podpisana przez
osobę lub osoby upowaŜnione do reprezentowania firmy .
W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wyszczególnione w odpowiednich dokumentach
wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego upowaŜnienia oferenta na tę okoliczność, podpisanego przez
osobę lub osoby wymienione w dokumentach o których mowa pkt 7 ppk 1 w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
9.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.4 Oferent ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę.
9.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.6 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
9.7 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
9.8 Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być dokonane czytelnie. Wniesiona poprawka
powinna być parafowana przez osobę lub osoby podpisujące ofertę ( podpis, data
wprowadzenia poprawki )
9.9 Wszelkie dodatkowe informacje, których zamawiający nie Ŝąda w „Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ”, a oferent zamieści w swojej ofercie z własnej inicjatywy, nie będą brane pod uwagę przy
ocenie oferty.

10.Osoby upowaŜnione do kontaktu z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia
St. referent ds. administracji i transportu
Urszula Kuroś
Sekcja Administracji tel. ( 0 41 ) 311 51 06
6

11.Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.
12. Składanie ofert
12.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej w sposób trwały kopercie

w siedzibie Świętokrzyskiego Parku

Narodowego, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pok. Nr 11 do dnia 2 listopada 2011 roku do godz.
10.00
12.2 Kopertę oznakowaną nazwą oferenta, naleŜy zaadresować:
Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
„Oferta na dostawę ” umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania”
12.3. Za dotrzymanie terminu wyznaczonego na składanie ofert zamawiający uwaŜa termin wpłynięcia
oferty do siedziby wymienionej w pkt 12.1 niniejszej „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
Oferty złoŜone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania koperty .
13.Otwarcie ofert
13.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2011 roku o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego w
Świętokrzyskim Parku Narodowym Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 w pokoju nr 5.
13.2.Otwarcie ofert jest jawne
14.Opis sposobu obliczania oferty.
14.1.Jako kryterium wyboru oferenta przyjmuje się:
Cena ............................................100 %
Cena
Lp =Cn x 100
Cb

Lp – Liczba otrzymanych punktów
Cn – cena brutto najtańszej oferty
Cb – cena brutto badanej oferty

15.Pozostałe wymagania w szczególności kwota , dotycząca wadium oraz zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy
15.1.Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium.
16. Istotne postanowienia umowne.
16.1. Warunki na jakich zamawiający zawrze umowę z oferentem , którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą , zawiera „projekt umowy” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
16.2. Przedstawione w projekcie umowy postanowienia nie podlegają rokowaniom i zmianie.
16..3. Oferent winien zaparafować kaŜdą stronę projektu umowy.
16.4. Przyjęcie proponowanej umowy przez oferenta następuje poprzez złoŜenie pisemnego oświadczenia ,
Ŝe akceptuje zawarte w niej warunki bez zastrzeŜeń i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się
do jej podpisania.
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17. Wybór oferty, zawarcie umowy.
17.1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta
wymaganiom

będzie odpowiadać

wszystkim

zawartym w prawie zamówień publicznych, Specyfikacji i zostanie oceniona

jako

najkorzystniejsza w oparciu o badane kryteria .
17.2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich oferentów oraz wywiesi
informację na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie przy ul. Suchedniowskiej 4 w Bodzentynie .
17.3 W zawiadomieniu zostaną podane następujące informacje:
- nazwa (firma) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy
(firm) i adresy Wykonawców , którzy złoŜyli oferty.

14.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej : www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
SIWZ wraz z załącznikami moŜna odebrać w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego 26-010 Bodzentyn.
Suchedniowska 4 pokój nr 17, lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.

15.POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

2.

Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.
W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszą
specyfikacją
stosuje
się
przepisy
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759
ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Wykaz załączników:
1. Wzór ofert
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust 1. Ustawy o zamówieniach publicznych
3. Wzór umowy

ZATWIERDZAM
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Zał. Nr 2

Nazwa i adres oferenta

OŚWIADCZENIE
W trybie art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku
Oświadczam Ŝe:

1. Jestem uprawniony do wystąpienia w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniami, a takŜe potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo zamówień
publicznych, który mówi: Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucz się:
1/ dostawców lub wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub
wykonali je nienaleŜycie jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania;
2/wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ
nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3/ wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidzianą prawem
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległej płatności lub wstrzymania w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
4/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
6/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzieleniu zamówienia
publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa przestępstwo przeciw
9

obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału
w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
7/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa przestępstwo
przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści materialnych , a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
8. osoby prawne , których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
9/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

Prawdziwość powyŜszego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK.

……………………………………
miejsce i data złoŜenia oświadczenia

……………………………………
podpis oferenta i pieczątka imienna
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Zał. nr 1

Oferta na dostawę odzieŜy i obuwia mundurowego fabrycznie nowego dla
pracowników SłuŜby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra
Środowiska

z dnia 28 kwietnia

2005 roku w sprawie umundurowania

pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak słuŜbowych dla
poszczególnych stanowisk /Dz. U. z 2005 r. Nr 89, poz. 754 /.

Nazwa firmy:………………………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………………….

NIP……………………………….. REGON……………………………………….

Data sporządzenia oferty……………………………………………………………

Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do występowania
w imieniu oferenta…………………………………………………………………..

Ja, niŜej podpisany oświadczam, Ŝe w imieniu wyŜej wymienionej firmy
przystępuję

do przetargu na dostawę odzieŜy

fabrycznie nowego dla

i obuwia mundurowego

pracowników SłuŜby Parku Narodowego wg

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie
umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak
słuŜbowych dla poszczególnych stanowisk /Dz. U. z 2005 roku Nr 89, poz. 754 / i
oferuję następujące ceny na poszczególne sorty mundurowe.
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L.p.

Asortyment

1

Marynarka
męska z
gabardyny
2
Spodnie
męskie
z
gabardyny
3
Kurtka
zielona
z
podpinką z polaru
4
Koszula biała
5
Koszula oliwkowozielona
męska długi rękaw
6
Czapka w kolorze zielo –
nym z wizerunkiem orła
w koronie wyk. z metalu
7
Oznaki
słuŜbowe
haftowane bajorkiem
8
Półbuty na grub zelówce
w kolorze brązowym
męskie z membraną
sympatex
lub
równowaŜną
9
Buty zimowe brązowe
10
Rękawice skórkowe w
kolorze brązowym
11
Krawat zielony
12
Czapka zimowa z orzełk
13
Półbuty
brązowe
mundurowe wykonane
ze skóry
14
Rajstopy damskie letnie
15
Rajstopy
damskie
zimowe
16
Skarpety męskie letnie
17
Skarpety męskie zimowe
Ogółem

Liczb
asztu
k
lub
par
2

Cena
netto za
szt. lub
parę

Razem
netto

Cena
brutto
szt. lub
pary

Razem
brutto

Okre
s
gwar
ancji

9
2
2
23
4

2
4

6
5
3
4
4

9
9
111
111

Netto………………………, /słownie:………………………………………………..
Brutto……………………., /słownie:………………………………………………..
Oświadczam, Ŝe:
- są mi znane i przyjmuję warunki podane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
- dostawa będzie zrealizowane w dniu 20 sierpnia 2011 r. i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
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- zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych,
- uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Informacje takie
zawarte są w następujących dokumentach……………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….. .

Oferta zawiera……………………ponumerowanych stron.

Uprawniony do kontaktu z zamawiającym jest………………………………….
………………………………….tel…………………………………

………………….dnia………………

…………………………………..
/Podpis osoby upowaŜnionej
do reprezentowania Wykonawcy/
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AG-163-……1/11
UMOWA nr ……………..2011
Zawarta w dniu ………………. 2011 roku w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym
w imieniu którego działa Dyrektor Wojciech Świątkowski zwany w dalszej treści umowy Zamawiającym ,
a

Panem/nią

………………………………………..

prowadzącymi

działalność

pod

firmą

………………………………………………….. , zwanymi w dalszej części umowy Dostawcą o następującej treści:

Zgodnie
z
wynikiem
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego,
prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)oraz wybranej oferty będącej integralną częścią umowy
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Dostawca dostarczać będzie Zamawiającemu odzieŜ mundurową fabrycznie nową według rozmiarów podanych przez
Zamawiającego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie
umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak słuŜbowych /D.U. z 2005 roku Nr 89 poz. 754 /
dla pracowników SłuŜby Parku ŚPN w następującym asortymencie i niŜej wymienionych ilościach:

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Asortyment
Marynarka męska
Spodnie
Koszula męska
Rękawiczki męskie skórkowe
Czapka mundurowa
Krawat
Półbuty
gruba zelówka z
wkładką z sympatexu
Buty zimowe
Półbuty mundurowe
Oznaki słuŜbowe
Czapka zimowa
Rajstopy damskie letnie
Rajstopy damskie zimowe
Skarpety męskie letnie
Skarpety męskie zimowe

Liczba
sztuk
lub par

Cena
netto za
szt. lub
parę

Razem
netto

Cena
brutto
szt. lub
pary

Razem
brutto

2
9
25
5
4
3
4

Okres
gwar
ancji
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

6
4
2
4
9
9
111
111

1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

Ogółem
Rozmiary odzieŜy i obuwia zawiera załącznik nr 1
§2
Wynagrodzenie Dostawcy wynosi …………,00 zł netto (słownie: ………………………….. złotych) + 23% VAT =
…………… zł (słownie: ……………………………………………………………/100 ).
§3
Dostawa wyŜej wymienionych sortów mundurowych odbędzie się w dniu ………………….. 2011 roku
§4
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany towaru o nieodpowiedniej jakości i złym rozmiarze poszczególnych
sortów mundurowych.
2. Rozmiary odzieŜy i obuwia zostaną zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
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§5
W trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie moŜe nastąpić wzrost cen obuwia i odzieŜy mundurowej.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie w ramach rękojmi z tytułu wad w przedmiocie dostawy.
2. Dostawca jest zobowiązany do wymiany sortów mundurowych na wolne od wad w terminie 7 dni.

§7
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:
a) w wysokości 0,5 % za niedostarczenie w ramach rękojmi sortów mundurowych bez wad w terminie
zawartym w § 6;
b) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za kaŜdy
dzień opóźnienia.
Podstawą naliczenia kar jest wartość wadliwych sortów.
c) Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości jeŜeli jego wysokość przekracza wysokość
ustalonych kar umownych
§8
1.
2.
3.

Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu w siedzibie Zamawiającego.
Protokół odbioru sortów stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni.

§9
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy
pisemnej pod rygorem niewaŜności takich zmian.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy PZP
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa zawiera 3 strony ponumerowane i parafowane.
§ 13
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

Pieczęć firmowa

Kierownik jednostki
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GK..................................

RP..................................

PD ds. zam. publ.

.........................................
Sporządzający

Za uwzględnienie skutków finansowych niniejszej umowy w planie przychodów i wydatków finansowych ŚPN oraz
realizację i terminowe rozliczenie odpowiada
Urszula Kuroś ……………. 2011 roku
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