Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2019 z dn.02.01.2019 r.

UZ. 282.21.2019SR

Bodzentyn, 24.05.2019 r.

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
z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1.

oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa
1.1 wykonania słupka (drogowskazu z daszkiem) wraz z montażem w ilości 13 sztuk na podstawie projektu
przedstawionego przez Zamawiającego według „Parkowego Systemu Informacji II” na terenie Obwodu
Ochronnego Klonów oddział 213 o – 1 szt., 218 a– 1 szt., 229 a– 1 szt., 226 b– 1 szt., Obwód Ochronny
Święta Katarzyna oddział 147 d– 1 szt., C 2 h– 1 szt., Obwód Ochronny Jastrzębi Dół oddział
182 j – 1 szt., 175 c– 1 szt., Obwód Ochronny Święty Krzyż oddział 196 s– 1 szt., 197 g– 1 szt.,
202 n– 1 szt., 203 g– 1 szt., 200 a– 1 szt..
1.2 wykonania witacza – wariant duży wraz z montażem w ilości 1 sztuka na podstawie projektu
przedstawionego przez Zamawiającego według „Parkowego Systemu Informacji II” na terenie Obwodu
Ochronnego Podgórze oddział 8 A o.

Szczegółowy opis konstrukcji poszczególnych urządzeń turystycznych stanowią załączniki. Część rysunkowa
(stanowiąca załącznik nr 2) przedstawia wariant mocowania z fundamentem oraz mocowania strzałki kierunkowej,
który należy zastosować podczas wykonania urządzeń turystycznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
2.

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności gospodarczej;
 dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem druku oferty (stanowiącej załącznik nr 4) zapoznać się
z lokalizacją oraz warunkami terenowymi miejsc wykonywanych prac.

3.

Termin realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.

4.

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w
następujących proporcjach*.

5.

Sposób obliczenia ilości punktów:
- wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 100 pkt, gdzie Cn- cena najniższa, Cb- cena badana.
Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

6.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Marcin Matysek, gł. spec. ds. udostępniania Parku tel./fax. 0-41 – 311 51 06, pokój nr 102 wew.50 lub
690 810 013
Szymon Rak, starszy specjalista ds. udostępniania Parku tel./fax. 0-41 – 311 51 06, pokój nr 105 wew.52 lub
690 055 667
(imię, nazwisko, stanowisko, tel./fax)

7.

Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 03.06.2019 r. do godz. 12 w formie pisemnej
w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami,
kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

8.

Ofertę można:
 Przesłać pocztą, w tym kurierem w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 03.06.2019r
00
godz. 12 ”, na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 dostarczyć osobiście w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 03.06.2019 r
00
godz. 12 .” do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

00
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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
30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do
zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/
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