Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2021 z dn.04.01.2021 r.
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Bodzentyn, dnia 09.11.2022

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 oferty cenowej z uwzględnieniem
poniższych wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Wymiana poziomu instalacji wody zimnej od miejsca wprowadzenia wody do budynku do kotłowni przy
uwzględnieniu faktu, iż poziom ten zasila wewnętrzną instalację hydrantów p-poż wraz z robotami po-instalacyjnymi
w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ulicy
Suchedniowskiej 4.”
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (opis zakresu prac) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
2.1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
2.2. Udzielenie rękojmi na wykonane prace na okres 24 m-cy licząc od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu końcowego robót z zachowaniem okresów gwarancji producenta na wmontowane materiały
i urządzenia.
2.3. Oświadczenie wykonawcy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
3. Termin realizacji zamówienia:
Do 16 grudnia 2022 r.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
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)
00

7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.11.2022 r. godzina 12
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/

