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

UZ.282.12.2022.SR
Bodzentyn, 01.07.2022 r.
Znak sprawy

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM*
(*- niepotrzebne skreślić)

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

oferty cenowej

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej, zlokalizowanych na terenach
udostępnionych.
Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia o zapytaniu.
Zamówienie będzie wykonywane w okresie od 01 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
Konserwacji tj. czyszczeniu i malowaniu urządzeń małej architektury turystycznej zostaną poddane
urządzenia starsze niż 5 lat. Prace będą polegać na zdarciu łuszczącej się warstwy farby, impregnatu
oraz usunięciu, porastających drewniane elementy, mchów i porostów a następnie dwukrotnym
pokryciu, drewnianych elementów, nową warstwa impregnatu odporną na warunki atmosferyczne,
grzyby, owady i pleśnie. Materiały do wykonania usługi spełniające w/w wymagania zostaną
dostarczone w ramach usługi przez Wykonawcę. Wymagane jest zastosowanie impregnatu do ochrony
drewna na bazie rozpuszczalników w kolorze „palisander”. Wszystkie stosowane materiały ( w tym
rodzaj impregnat oraz kolor) muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Łączna
ilość zaplanowanych urządzeń do konserwacji wynosi 45 szt. w tym: Brama mała - 1 szt, Punkt obsługi
zwiedzających - 1 szt, Schron przeciwdeszczowy - 1 szt, Ogrodzenie bez poręczy - 19 szt (przęseł),
Ławka bez oparcia - 22 szt, Stół - 1 szt. Urządzenia zlokalizowane są na odcinku szlaku Nowa Słupia –
Święty Krzyż tzw. „Droga Królewska”, oznaczonego kolorem niebieskim. Dokumentacja fotograficzna
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac leśniczy Obwodu Ochronnego Święty Krzyż lub osoba
zastępująca go w pracy, w obecności Wykonawcy, wyznaczy w terenie urządzenia małej architektury
turystycznej, przeznaczone do konserwacji.
2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy:
 należy zapoznać się z opisem prac będących przedmiotem zamówienia;
 należy zapoznać się z lokalizacją oraz warunkami terenowymi miejsc wykonywania prac;
 Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
 pracownicy wykonujący usługę powinni być w przedziale wiekowym i sprawności fizycznej
odpowiedniej do trudności pokonywanego odcinka szlaku. Z uwagi na trudności związane
z pracą w terenie leśnym oraz pracą w zmiennych warunkach atmosferycznych, nie dopuszcza
się do wykonywania usługi przez osoby, których stan zdrowia, wiek lub kondycja fizyczna mogą
spowodować wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą;
 w przypadku wyboru oferty Wykonawca zarejestruje działalność gospodarczą o profilu
zgodnym z przedmiotem zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za
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najkorzystniejszą nie zarejestruje działalności gospodarczej, umowa nie będzie mogła być
podpisana (dotyczy osób fizycznych, które w chwili składania oferty nie prowadzą działalności
gospodarczej).
3. Termin realizacji zamówienia:
w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 roku.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
5. Sposób obliczenia ilości punktów – nie dotyczy.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Szymon Rak, gł. specjalista ds. udostępniania parku tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew.50, lub
690 055 667 pokój nr 105
(imię, nazwisko, stanowisko, tel.)
7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 08.07.2022 r. do godzina 12.00
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 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. w. 96.
 dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, 26 – 010
Bodzentyn, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „UZ.282.12.2022.SR Ogłoszenie
o zapytaniu ofertowym z dnia 01.07.2022 r.”
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 130 000,00 zł. Niniejsze ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nie stanowi zobowiązania
Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.
Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Załączniki:
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – projekt umowy
Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/
Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO
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