
Uwaga:  
1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

o zamówieniach publicznych.  
2. Tryb postępowania: rozeznanie rynku.  
3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14000 euro netto (bez VAT). 

Przedmiot zamówienia 
4. Mundur polowy z logo parku i naszywką Straż Parku Narodowego  kpl. 8 
5. Czapka letnia z haftowanym orzełkiem      szt. 8 
6. Koszulka T-Shirt z logo parku i napisem Straż Parku Narodowego  szt.16 
7. Kamizelka z naszywką Straż Parku Narodowego    szt. 8 
8. Plecak od 12 do 15 litrów        szt.8 
9. Rozliczenia finansowe dokonywane będą na podstawie przedstawionych faktur za 

wykonaną usługę. 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 

o podanie ceny wykonania zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro polegającego na  
uszyciu i dostarczeniu do Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4  zestawu 
umundurowania polowego  z tkaniny US 21 w kamuflażu moro  w niżej wymienionym 
sortymencie i ilościach: 

10. Mundur polowy z logo parku i naszywką Straż Parku Narodowego  kpl. 8 
11. Czapka letnia z haftowanym orzełkiem      szt. 8 
12. Koszulka t Shift z logo parku i napisem Straż Parku Narodowego  szt.16 
13. Kamizelka z naszywką Straż Parku Narodowego    szt. 8 
14. Plecak od 12 do 15 litrów        szt.8 

 
Nazwa firmy oraz NIP:  
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Adres firmy oferenta:  
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Nazwisko i imię przedstawiciela firmy uprawnionego do złożenia oferty : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Termin realizacji zamówienia: 25 czerwca 2012 roku. 
Proponowana cena ryczałtowa wykonania zamówienia:  

1. Mundur polowy z logo parku i naszywką Straż Parku Narodowego  kpl. 8 
2. Czapka letnia z haftowanym orzełkiem      szt. 8 
3. Koszulka t Shift z logo parku i napisem Straż Parku Narodowego  szt.16 
4. Kamizelka z naszywką Straż Parku Narodowego    szt. 8 
5. Plecak od 12 do 15 litrów        szt.8 

Proponowana cena wykonania całości zamówienia : …………………netto. 
(słownie: ………………………………………………………………………….) 
Wartość wykonania całości zamówienia …………………brutto.  
(słownie: ………………………………………………………………………….) 
 

Niniejsza oferta jest zobowiązaniem oferenta do zawarcia umowy o wykonanie zamówienia z ŚPN 
najpóźniej do dnia 25 czerwca 2012 roku. 
 
 

 

.........................................                                                            ................................................. 
   (miejscowość, data)                                                                                            (podpis i pieczęć oferenta) 

AG-163/1/12uk Termin złożenia odpowiedzi na zapytanie: do  06.06.2012 r. 


