
               Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2012 z dn.08.02.2012 r. 

OP-224-30/13 - rma  

Znak sprawy Bodzentyn, 24.09.2013 r. 
 
 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

  

 (nazwa i adres potencjalnego oferenta) 

  

 

ZA P Y T A NI E  O F E RTO W E  

O GŁO S ZE NI E  O  ZAP Y TA NI U O F E R TO W Y M  *  
(*- niepotrzebne skreślić) 

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

wymagań: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Konserwacja istniejących rowów granicznych i przydrożnych poprzez ich pogłębienie i naprawienie 
uszkodzonych skarp. Prace należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:  

1) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

2) dokonanie wizji w terenie w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 23.092013 do 

02.10.2013r. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 08.11.2013 r.  

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16 

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax) 

6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 02.10.2013, godzina 12
00

. 

7. Ofertę można: 

-  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, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

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

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

 

 

                                                                                                                         Dyrektor ŚPN 

Załącznik:  

1. Szczegółowy opis zamówienia,  

2. wzór oferty cenowej,  

3. wzór Umowy 

 

mailto:dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl


Załącznik nr 1. Szczegółowy opis zamówienia 

1. Prace przy konserwacji rowów granicznych muszą być wykonane  w następujący sposób:  
1.1 Usunąć krzewy i odrośla drzew z rowu granicznego 
1.2 Wykonać pogłębienie istniejącego rowu 
1.3 Naprawić wyjętym materiałem uszkodzone skarpy rowu 
1.4 Nadać rowowi kształt trapezu  - szerokość w koronie 120 cm. głębokość 80cm. szerokość dna rowu 30 cm. (120cm x 80cm x 30 cm) 
1.5 Pozostałą cześć ziemi w zależności od lokalnego ukształtowania terenu po uzgodnieniu z leśniczym obwodu ochronnego powinna 

być odłożona na lewą lub prawą skarpę rowu 
2. Prace przy konserwacji rowu przydrożnego  muszą być wykonane  w następujący sposób:  

2.1. Usunąć krzewy i odroślą drzew z rowu przydrożnego 
2.2. Wykonać pogłębienie istniejącego rowu 
2.3. Naprawić wyjętym materiałem uszkodzone skarpy rowu 
2.4. Nadać rowowi kształt trapezu i utrzymać odpowiednie spadki umożliwiające odprowadzenie wody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac będących przedmiotem umowy w trakcie jej obowiązywania zależnie od  
warunków atmosferycznych lub uwarunkować społecznych uniemożliwiających wykonanie robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  2.  Wzór oferty cenowej 
 

  
 

 

 

 

OF E R T A  C E N O W A 

Nawiązując do ogłoszenia o  na: 

 
Konserwacja istniejących rowów granicznych i przydrożnych poprzez ich pogłębienie i naprawienie 

uszkodzonych skarp 

 
JA* / MY* NIŻEJ PODPISANY* / PODPISANI* 
...................................................................................................................................................... 

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)** 

NIP ............................................................ 

REGON ....................................................... 

telefon: ................................. faks. .................................. e-mail:............................................. 
 
UWAGA; proszę podać czytelny; nr faxu i adres e-mail na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie 
informacje związane z prowadzonym postępowaniem dlatego też należy upewnić się, że podany nr faxu i adres e-mailowy 
funkcjonuje w sposób poprawny. 
 
1. SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na: „Konserwacja istniejących rowów granicznych i przydrożnych poprzez ich 

pogłębienie i naprawienie uszkodzonych skarp” w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową netto 
............................. zł (słownie złotych: .................................................................................................... ) 

plus podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie ............................... zł 
(słownie złotych ...................................................................................................................................) 
Wartość brutto .............................................. zł (słownie złotych: .................................................. 
.....................................................................................................................................................). 
Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących 

3. ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia w terminie  do dnia 08 listopada 2013 roku. 

4. Składniki ceny: 

 

 

Lp.  Zadanie  Odział  Długość 
konserw
owaneg
o rowu 

 

Stawka 
netto 
za (m) 

Cena 
Netto (zł) 

Podate
k 

( VAT) 

Cena 
Brutto (zł) 
( z VAT) 

1 Prace przy konserwacji 
rowów granicznych 

189j – 130 m 
190h – 385 m 
191f – 25 m 
192g,f – 140 m 
193g – 225 m 
64 f,m - 80 m 
188b,d,g - 230 m 

 
 

1215 m 

 
 
……….. 
zł/m 

 
 

…………. 

 
 
……….. 
 

 
 
………….. 

2 Prace przy konserwacji 
rowu przydrożnego   

280g,h.i - 280  
280 m 

 
……….. 
zł/m 

 
…………. 

 
……….. 

 
…………. 

 
Razem  

 
1495 m 

 
X 

 
………….. 

 
………. 

 
…………... 

 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 



5. Prace przy konserwacji rowów granicznych zostaną wykonane w następujący sposób: 
5.1. Usunąć krzewy i odrośla drzew z rowu granicznego 
5.2. Wykonać pogłębienie istniejącego rowu 
5.3. Naprawić wyjętym materiałem uszkodzone skarpy rowu 
5.4. Nadać rowowi kształt trapezu  - szerokość w koronie 120 cm. głębokość 80cm. szerokość dna rowu 30 cm. (120cm x 80cm x 30 cm) 
5.5. Pozostałą cześć ziemi w zależności od lokalnego ukształtowania terenu po uzgodnieniu z leśniczym obwodu ochronnego zostanie  

odłożona na lewą lub prawą skarpę rowu 
6. Prace przy konserwacji rowu przydrożnego  zostaną wykonane  w następujący sposób: 

6.1. Usunąć krzewy i odroślą drzew z rowu przydrożnego 
6.2. Wykonać pogłębienie istniejącego rowu 
6.3. Naprawić wyjętym materiałem uszkodzone skarpy rowu 
6.4. Nadać rowowi kształt trapezu i utrzymać odpowiednie spadki umożliwiające odprowadzenie wody. 
 

 

7. Wykonawca oświadcza, że  dokonał wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia. 
 
 
 
8. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że sposób reprezentacji spółki*/ konsorcjum* dla potrzeb realizacji niniejszego 

zamówienia jest następujący***: 
 
........................................................................................................................................................... 

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

 
 
 
 
 
...................................., dnia ................................ 2013 r. 
 

........................................................... 
podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*  niepotrzebne skreślić, 
**  w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum, 
***  wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja. 


