
 

                                        
                
 

…AG-163-2/2012                                            Bodzentyn, 12.07.2012 
               Znak sprawy 
 

 
ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIB Ą W BODZENTYNIE 

  
…………………………………………………. 

                                                                                                             (nazwa i adres potencjalnego oferenta) 
 

                        …………………………………………………. 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M * 

(*- niepotrzebne skreślić) 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem 

poniŜszych wymagań: 

 
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 /. 

2. OdzieŜy i obuwia bhp według załącznika Nr 1  do zapytania ofertowego. 

 

Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: 

- posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności; 
- posiadania wiedzy i doświadczenia  
- dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia; 
 

Termin realizacji zamówi września 2012 roku 

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniŜsza cena. 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 

(imię, nazwisko,stanowisko, Tel/fax) 

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  naleŜy   przekazać do dnia  24 lipca 2012 r. .godzina 12.00 

Ofertę moŜna: 

- przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.   
   Suchedniowska 4. 
-  przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl 

               - przesłać faxem na nr 41 311 51 06. 
               - dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 

 
Zamawiający zaznacza, Ŝe do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień  publicznych, gdyŜ wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze 

zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy. 

                                                                                                                              Dyrektor ŚPN 

mgr inŜ. Wojciech Świątkowski 

                                                                                                



 

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…………………………………………………………… 
 

Imi ę i Nazwisko osoby 

uprawnionej do występowania 

w imieniu oferenta………………………………………………………………….. 

 

Ja, niŜej podpisany oświadczam, Ŝe w imieniu wyŜej wymienionej firmy przystępuję  do zapytania 
ofertowego 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 roku Nr 89, poz. 754 / i oferuję następujące ceny na poszczególne sorty  
mundurowe. 
 

L.p. Asortyment 
Liczba 
sztuk 

lub par 

Cena 
netto za 
szt. lub 

parę 

Razem 
netto 

Cena 
brutto 

szt. lub 
pary 

Razem 
brutto 

Okre
s 

gwar
ancji 

1 Marynarka  męska z 
gabardyny 

13      

2 Spodnie męskie z 
gabardyny  

56      

3 Kurtka zielona z podpinką 
z polaru 

4      
 

4 Koszula biała 34      
5 Koszula oliwkowozielona 

męska długi rękaw 
   48      

6 Czapka w kolorze zielo – 
nym z wizerunkiem orła w 
koronie wyk. z metalu 

13      

7 Oznaki słuŜbowe 
haftowane  bajorkiem 

13      

8 Półbuty na grub zelówce w 
kolorze brązowym męskie 
z membraną sympatex lub 
równowaŜną 

3      

9 Buty zimowe brązowe  2      
10 Rękawice skórkowe w 16      



 

kolorze brązowym 
11 Krawat zielony 20      
12 Czapka zimowa z orzełk 9      
13 Półbuty brązowe 

mundurowe wykonane ze 
skóry  

21      

14 Rajstopy damskie letnie 9      
15  Rajstopy damskie zimowe 9      
16 Skarpety męskie letnie 111      
17 Skarpety męskie zimowe 111      
18 Szalik 34      
19 Koszula oliwkowozielona 

męska  krótki rękaw 
3      

Ogółem sorty mundurowe       
OdzieŜ i obuwie bhp        
Kurtka wielosezonowa z 
podpinką z polaru 

1      

Buty gumowo-filcowe  20      
Buty skórzane męskie z 
membraną sympatex lub 
równowaŜną 

1      

 

Netto………………………, /słownie:……………………………………………….. 

Brutto……………………., /słownie:……………………………………………….. 

Oświadczam, Ŝe: 

- dostawa  będzie zrealizowane w dniu 28 września 2012 r. w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

miejscowość                                                                                                  Data                                              podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


