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

AT.2254.12.2021.ACZ

Bodzentyn, dnia 01.10.2021 r.

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
poniższych wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie usługi kontroli okresowej (przegląd roczny) dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w
Bodzentynie w poniższym zakresie, dla nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Przegląd budynku należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach
wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy tj.: - kontroli okresowej (przegląd roczny), polegającej na
sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i
urządzeń służących ochronie środowiska.
Wykonawca winien dokonać przeglądów zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami i normami.
Przegląd roczny powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:
•

datę wykonania przeglądu;

•

nr protokołu;

•

oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);

•

wykaz usterek i nieprawidłowości;

•

zalecenia pokontrolne;

•

podpis użytkownika budynku potwierdzający przeprowadzenie kontroli;

•

wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Dokumentację należy wykonać w 1
egzemplarzu oraz wersji elektronicznej na płycie CD. Wykonawca, co najmniej 2 dni przed terminem wykonania prac
powiadomi lokatorów o terminie ich przeprowadzenia. Do protokołów należy dołączyć listę z podpisami użytkowników
lokali stanowiącą dowód przeprowadzenia kontroli.
2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
a.

Posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności

b.

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Termin realizacji zamówienia:
Do 30.11.2021 r.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium
w następujących proporcjach*.
(niepotrzebne skreślić)
5. Sposób obliczenia ilości punktów: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 08.10.2021 r. godzina 12.00
8. Ofertę można:
➢ Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010
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.

Bodzentyn,

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/

