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Znak sprawy Bodzentyn, 25.03.2014 r. 
 
 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

 

 (nazwa i adres potencjalnego oferenta)  

  
 

ZAP YTANIE  OF ERTO WE 
O GŁO S ZENIE  O  ZAP Y TANI U OF ERTOWYM *  

(*- niepotrzebne skreślić) 

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

poniższych wymagań: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

2. Zakup odzieży bhp: 
-  kurtka typu softshell kolor ciemna zieleń z logo Parku i naszywką   Straż Parku Narodowego  – szt. 6,  
- czapka letnia typu basebool  w kolorze zbliżonym do polskiego kamuflażu wojskowego z haftowanym 
godłem  – szt. 6, 
-  koszulka T-shirt w kolorze zbliżonym do polskiego kamuflażu wojskowego z logo Parku i napisem 
Straż Parku Narodowego – szt. 12, uszyte ze 100 % bawełny o gramaturze  co najmniej 165 g/m 
-  spodnie bojówki w kolorze zbliżonym do polskiego kamuflażu wojskowego – szt. 6,  
wykonane z materiału o składzie 60% bawełna i 40 % poliester typu rip-stop. 
-  plecak od 12 do 15 litrów kolor czarny – szt. 6 

  
3. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 10.04.2014 r. 

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 

6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Komendant SP Jarosław Iwan tel. 41 31 15 106 wew. 27,  

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax) 

7. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 02.04.2014r, .godzina 1200. 

8. 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: Wzór oferty cenowej. 

 

Zał. nr 1 

Oferta na zakup odzie ży  BHP  
 

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………. 
 
NIP………………………………..   REGON………………………………………. 
 
Data sporządzenia oferty…………………………………………………………… 
 

Imi ę i Nazwisko osoby uprawnionej do występowania 

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

Ja, niżej podpisany oświadczam, że w imieniu wyżej wymienionej firmy przystępuję  do zapytania ofertowego na 
zakup odzieży bhp 
 

L.p. Nazwa sortu mundurowego Szt. Cena netto  
  

Podatek VAT 
  

 
Wartość 

 

1. kurtka typu softshell kolor 
ciemna zieleń z logo Parku i 
naszywką   Straż Parku 
Narodowego   

6     

2 czapka letnia typu basebool  w 
kolorze zbliżonym do 
polskiego kamuflażu 
wojskowego z haftowanym 
godłem   

6    

3 koszulka T-shirt w kolorze 
zbliżonym do polskiego 
kamuflażu wojskowego z logo 
Parku i napisem Straż Parku 
Narodowego – szt. 12, uszyte 
ze 100 % bawełny o 
gramaturze  co najmniej 165 
g/m 

 

12   
 

 

4 spodnie bojówki w kolorze 
zbliżonym do polskiego 
kamuflażu wojskowego –   
wykonane z materiału o 
składzie 60% bawełna i 40 % 
poliester typu rip-stop. 

 

6    

5 plecak od 12 do 15 litrów 
kolor czarny 

6    

 Warto ść  ogółem      
 



 

 

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

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

Oświadczam, że: firma………………………… zobowiązuje się zawrzeć umowę o dostarczenie odzieży 

bhp  w wymienionych ilościach do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy 

ul. Suchedniowskiej 4 w terminie do dnia 10 kwietnia  2014 roku. 

 

  

miejscowość                                                                                                  Data                                              podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


