…OP-254-4-4/2013

Bodzentyn, 27.08.2013

Znak sprawy

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
………………………………………………….
(nazwa i adres potencjalnego oferenta)

………………………………………………….
ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM*
(*- niepotrzebne skreślić)

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa

oferty cenowej z uwzględnieniem

poniŜszych wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest ekspres do kawy i kuchenka mikrofalowa
1.

2

Ekspres ciśnieniowy automatyczny
z ceramicznym młynkiem
automatyczne czyszczenie i odkamienianie ciśnienie do 15 do 19
barów, moc od 1150W do 1900W, stosowana kawa ziarnista lub
mielona, wykonany ze stali nierdzewnej
Kuchenka mikrofalowa pojemność 20 litrw, sterowanie elektroniczne
opcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmraŜanie, moc mikrofali
800 W lub wyŜsza, moc grilla 800 W lub wyŜsza

Szt.1

Szt. 1

2.Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
- posiadanie wiedzy i doświadczenia
Termin realizacji zamówi termin do dnia 10 września 2013 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 5 września 2013 roku .godzina 15.00
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.
P.O. Dyrektor ŚPN
mgr inŜ. Andrzej Sosnowski

Zał. nr 1
Oferta na zakup ekspresu do kawy i kuchenki mikrofalowej

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 zapytania ofertowego na
zakup ekspresu do kawy i kuchenki mikrofalowej.

L.p
.

Sprzęt o parametrach

Szt.

Cena
brutto

1.

2

Wartość

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

Brutto……………………., /słownie:………………………………………………..
Oświadczam, Ŝe:
w/w sprzęt dostarczony zostanie do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie
przy ul. Suchedniowskiej 4 w terminie do dnia 10 września 2013 roku.

miejscowość

Data

podpis

