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

 

UZ.282.32.2022.AA           Bodzentyn, 15.11.2022 r. 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

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) 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu 

Zamawiającemu - w okresie obowiązywania umowy - oprogramowania 

komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego. Oprogramowanie 

komputerowe będzie pełniło funkcję sklepu do internetowej sprzedaży wybranych usług 

i towarów udostępnionych przez Zamawiającego z możliwością ich rozliczenia, ewidencji, 

weryfikacji oraz raportowania. W sklepie internetowym sprzedawcą jest Zamawiający, 

a środki ze sprzedaży usług i towarów przesyłane są bezpośrednio na konto lub 

subkonto Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do 

ogłoszenia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców: 

2.1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zmianami) znajdujące się w 

Załączniku nr 2 do ogłoszenia (Formularz ofertowy). 

2.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

2.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

W zakresie zdolności zawodowej, zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 

usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) 

polegającą na udostępnianiu Zamawiającemu oprogramowania komputerowego do 

prowadzenia sklepu internetowego, gdzie środki ze sprzedaży usług i towarów 

przesyłane są bezpośrednio na konto lub subkonto Zamawiającego na kwotę co 

najmniej 30 000,00 zł netto. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia wykazu 

usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

2.4. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

 

W razie niezłożenia wraz z ofertą wykazu usług i referencji opisanych w pkt 2.3, 

Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. W przypadku nie złożenia dokumentów we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

  



3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy  do dnia 31.12.2023 r. Usługi 

objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z postanowieniami 

umowy wyszczególnionymi we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia. Wykonawca musi uruchomić usługę do 10 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto wyliczona wg wzoru 

zamieszczonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

Sprzedaż on-line Zamawiającego oszacowano na podstawie sprzedaży z roku 2021 – 

6 129,00 szt. na kwotę 48 003,00 zł i sprzedaży w okresie od 1.01.2022 do 31.10.2022 r. 

– 10 674,00 szt. na kwotę 82 870,00 zł.  

Zamawiający szacuje ilość sprzedanych towarów lub usług (biletów) poprzez sklep 

internetowy (system sprzedaży) w 2023 r. na 18 000 szt. Ilość ta służy jedynie do 

kalkulacji oferty. Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w oparciu o faktycznie 

sprzedaną ilość towarów lub usług (biletów) poprzez sklep internetowy (system 

sprzedaży). Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych i będzie 

stanowiło sumę kwot jednostkowych za faktyczną ilość sprzedanych towarów lub usług 

(biletów) 

w danym miesiącu i stałą miesięczna opłatę abonamentową lub subskrypcje. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % zaproponowanej w ofercie łącznej 

wartości brutto (suma z kolumny H). 

Terminem wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie chwila uznania 

kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Arkadiusz Adamczyk, tel: 41 311 51 06 

wew. 60, kom. 690 810 011, Marcin Matysek, tel: 41 311 51 06 wew. 50, kom. 690 810 

013, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

7. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 25.11.2022 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. Zamawiający może unieważnić lub zamknąć postępowanie bez dokonania 

wyboru oferty. 

Załączniki: 

1. Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

2. Zał. nr 2 Formularz ofertowy 

3. Zał. nr 3 Wzór Umowy 

4. Zał. nr 4 Wzór Wykazu usług  

5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/ 

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

https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

