
 

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2021 z dn.04.01.2021 r. 

 
AT.2251.1.2021.ACZ                                                                Bodzentyn, dnia 16.06.2021 r. 

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ 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 

poniższych wymagań: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn 

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego wskazanych w „Zestawieniu pomieszczeń i opraw oświetleniowych podlegających wymianie" 

stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, na energooszczędne oprawy LED w 

szczególności: 

a) dostawę i montaż opraw oświetleniowych LED o parametrach zgodnych z „Szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi dotyczącymi opraw oświetleniowych”, stanowiącymi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu 

ofertowym,  

b) roboty instalacyjne związane z demontażem istniejących opraw oraz podłączaniem nowych opraw 

oświetleniowych LED, 

c) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych i montaż nowych, gdy jest to wymagane przez obwiązujące w tym 

zakresie przepisy i normy, 

d) kontrolę działania instalacji oświetleniowej, 

e) końcowe pomiary natężenia i równomierności oświetlenia zgodnie z Polską Normą wraz z zestawieniem i analizą 

uzyskanych wyników, 

f) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

g) poprawki malarskie 

h) wykonanie zbiorczego zestawienia mocy zainstalowanych nowych opraw oświetleniowych LED wraz 

z wyliczeniem uzyskanego efektu oszczędności energii elektrycznej, 

i) dostarczenie deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów i innych dokumentów, potwierdzających dopuszczenie 

zastosowanych opraw oświetleniowych LED i urządzeń do stosowania w budownictwie, zgodnych z wymaganiami 

oświetleniowymi określającymi zapewnienie odpowiednich warunków widzenia na stanowiskach pracy i w całym 

wnętrzu, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 

j) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: 

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, 



 

- organizację zaplecza budowy, 

- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ 

pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, 

- uporządkowanie terenu budowy, 

- świadczenie nieodpłatnych usług serwisowych w pełnym zakresie przez okres nie krótszy niż okres gwarancji. 

k) odbiór i utylizacja zdemontowanych opraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Numeracja / oznaczenie pomieszczeń wewnątrz budynku wykazano w Załączniku nr 3 

Wskazane przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rodzajami opraw, po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym. 

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: 

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Do 28.11.2021 r. 

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium  

w następujących proporcjach*. 

(niepotrzebne skreślić) 

L.P Kryterium Znaczenie w 

% 

1. Cena C 60 

2. Gwarancja serwisowa Z 40 

Razem 100 

5. Sposób  obliczenia ilości punktów: 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg  poniższego wzoru 

LP= C+Z 

gdzie: 

LP – łączna liczba punktów przyznana ofercie 

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena 

Z – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja serwisowa 

Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty 

odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej 

podane zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena, oraz 

maksymalnie  40  pkt  w kryterium gwarancji serwisowej. 

Cena – punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

C  = Cn/Co x 100 x 60 %  

gdzie: 

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku),1 % = 1 pkt 

Cn – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, 

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty 



 

Gwarancja serwisowa – punkty za kryterium gwarancja serwisowa zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

Z = Zn/Zo x100 x 40% 

Gdzie  

Z – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium gwarancja serwisowa (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku),1 % = 1 pkt 

Zn – oznacza najniższą liczbę lat gwarancji serwisowej, przy czym minimum udzielenia gwarancji to 5 lat 

Zo – oznacza liczbę lat ocenianej gwarancji serwisowej 

6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Aneta Czyż - starszy specjalista ds. inwestycji i remontów tel. 538 559 111 

(imię, nazwisko, stanowisko, tel./fax) 

7. Ofertę  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 28.06.2021 r. godzina 12.00 

8. Ofertę można: 

➢ Przesłać   pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,  
ul. Suchedniowska 4. 

➢ przesłać e-mail na adres: zamowienia@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 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze 

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

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 

 

 

mailto:zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl

