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Zapytanie cenowe
Dotycz1ce zam6wienia ponizej 30 000 euro netto

Na podstawie Zaruqdzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 1812017 z dnta 26 IX
2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do zloZenia oferty na rcaltzacjg zarn6wienia pn.:

NA BADANIA SRODOWISKA PRACY

l.

Opis przedmiotu zam6wienia.
Pomiar Srodowiska pracy na nastgpuj4cych stanowiskach:

.

Drwal motorniczy (Brygada LeSna)
- pilarki spalinowe
- ci4gnik Roller 70
Zakres pomiar6w: drgania miejscowe i og6lne, halas (wykonanie sprawozdania i obliczefi NDN)
o Robotnik gospodarczy
- kosy spalinowe
Zakres pomiar6w: drgania miejscowe, halas (wykonanie sprawozdania i obliczeri NDN)

2.

3.
4.
5.

Termin i miejsce realizacji badaf :
Badania zostan4 przeprowadzone na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego do dnia
15.12.2018 r.
Termin wykonania opracowania badari do dnia 31.12.2018 r.
Kryterium oceny zloZonych ofert
Cena brutto * 100 %
Termin i forma piatnoSci:
PlatnoSc w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury.
Miejsce i termin ztoZenia oferty:
Ofertg (na formularzu oferty stanowi4cym zalqcznik do zapytania cenowego) nalezy zloLyc
w formie pisemnej i dorgczyi w zamknigtej kopercie na adres :
0jcowski Park Narodowy
Ojc6w 9
32-045 Suloszowa
w terminie nieprzekraczaj4cym 7 grudnia 2018 r. do godziny 14:00.
Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego w dniu 7 grudnia 2018 r. o godzinie
14:1 5.

6.
7

.

Osoba do kontaktu z wykonawcami:

Olga Maj specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 12 389 20 05 wew. 105
Sposob przygotowania oferty: forrna pisemna w jgzyku polskim zawieraj4ca ceng brutto
przedmiotowej uslugi.

8.

Ofertg nale?y umie$ci6 w zamknigtej kopercie opatrzonej nastgpuj4cymi znakami:

adresem i nazw 4 (piecz4tk4) wykonawcy
Oferta - Przeprowadzenie badaf Srodowiska pracy
Nie otwiera,(. przed:7 grudnia 2018 roku, godz.14:15

W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawieraj4cej wylej wymienionych oznaczen
Zamawralqcy nie bgdzie ponosit ladnej odpowiedzialnoSci z tytuhr otwarcia koperty przed uplywem terminu skladania ofbrt.
9. Zapytanie cenowe prowadzone jest w oparciu o regulamin urnieszczony na stronie interneto
wej : http ://www. ojpowskiparknarodowii. pll
10. Zamawrajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przedmiotowego zapytania na kaLdym
jego etapie - przed zawarciem umowy na jego realizacjg, bez podaniaprzyczyn.
11. Wykonawca musi posiadai stosowne uprawnienia do wykonywania ww. badan (akredytacja
PCA).

Z-ca Dyrcktora

tokub Eoron

