Qcowski

Polskie
Parki
Narodowe

Park Narodowy
ii.$.et+ffitffiffii'6&ffi *#.1Ojc6w

9

- 045 SULOSZOWA
www.ojcowskiparknarodowy.pl e-mail:

tel.: I23892005

32

Zn. spr. DN8.262.1 .2019

opnar@pro.onet.pl

Ojc6w, dn. 07.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

I. Nazlva zadania
Dostarczanie rvydawnichr, (ksi4Zhi, albumy), lvidok6lvek, map rv sezonie turystycznym 2019 r.

II. Przedmiot zam<iwicnia
Przcdrniotem zam6wienia jest dostawa:
- uydawnictw (ksiqzki, broszury. albumy. przewodniki),
- map,

- widok6wek.

III. Onis nrzedmiotu
l.p.

zam6u icnia

Zadania

Nazwa

czgSciowc

(orientacljna
w ielkoSd zamtirv i en

I

mapy

lnapy obszaru

Opis
ia)

i

Ojoowskiego P.N.
1 000 szt.

:25000 papierowe . Mapy rnusz4
zawiera6 szlaki piesze rowerowe itp. (w kolorze takim,
.jaki jcst zastosowany w terenie)

mapy obszaru .lury
Krakowsko-

skala 1 :50000 papierowe . Mapy musz4 zawicrai szlaki
piesze rowerowe itp. (w kolorze takim, jaki.jest

CzgsLochowskiej

zastosowany w tcrenie)

skala 1 :20000

1

300 szt.
2

l',napy

mapy obszaru
0joowskiego l'N
500 szt.

skala 1 :20000 i I :25000 laminowane. Mapy musz4
zawiera6 szlaki piesze ro\\'erowe itp. (w kolorzc takim,
jaki jest zaslosowany w terenie)

mapy obszalu Jury
Krakowsko-

skala 1:50000 laminowanc. Mapy musz4 zawierai szlaki
piesze rowerou,e itp. (w kolorze takirn, jaki jcst
zaslosowany w tcrcnic)

Czgstocliowskiej
200 szt.
-)

przewodniki przewodniki po
Ojcowskim PN
750 s't.t.

wydawnictu,a zawicraj4ce niezbgdne inlbnnacje o terenie
Ojcowskiego PN, w tym opisy atrakcji turystycznych oraz
graliczne przedstawienie szlakclw. (w kolorzc takim, jaki
jest zastosowany w tcrcnic)
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widok6wki

przewodniki po Jurze
KrakowskoCzgstochowskiej
300 szt.

lryclawnictwa zawieraj4ce niezbgdne informacje o Jurze
Krakor'vsko-Czgstochowskiei, w t1,m opisy atrakcj i
turystycznych oraz graficznc przedstawienie szlak6w. (u,
kolorze takim, jaki jcst zastosowany w tereuie)

Poczt6wki

poczt6wki ze zdjgciami obiekt6n- i krajobraz6w z terenu
Ojcowskiego PN format okolo 10 cm x I 5 cln
do najwiqkszcgo formatu 20 cm x l5 cn'r

5000 szt.
skladanki widok6wek
500 szt.

Zahladki
1000 szt.

Magnetki
3000 szt.

broszury wydawnictwa dla

dzieci
300 szt.
opisy miejsc i

obiekt6w
700 szt.

zestawy widok6rvck w formie 1<si42eczki iub harnionijki
ze zdjgciami obiekt6w i krajobraz6w z terenu

Ojcowskiego PN naiwigkszy lormat to 10 cm na 15 cln
zakladki do ksi42ek ze zdjgciami obickt6w, krajobraz6u,
oraz dzikich zwterzqt i ro(lin z terenu Ojcowskiego PN.
Format 21 cnl x 5 cm (drukorvane obustronnie zjednei
strony zdjgcie z drugiej opis)
magnesy ze zdjgciami obiekt6w i kraiobraz6w z tcrenu
Ojcowskiego PN oraz wizerunki z.wierz,ql i roSlin (przcdc
wszystkim tych. kt6re sq zwi4zanc z tym tcrcnem). Forma
i ksztalt dowolny jednak nic rviqkszc niz 9x9cm
wydawnictwa zawieraj 4ce plzystgpnie przedstawionc
infonnacje dotycz4ce obszan"r Ojcowskiego PN w tyrl
atrahcji turystycznych lub Juty KrakowskoCzgstochou,skiej (mog4 Lo byi opowiadania, legendy itp.)
wydawnictwa zau'ieraj4cc opisy atrakcji turystycznych
Oj cowskiego PN lub July Krakowsko-Czgstochorvskicj
oraz opisy szlak6lv i ich graficzne przedstarvienie (w
kolorzc takim, jaki zastosonano w terenie)

kolorowanki dla dzieci zwi4za:;c z przyrod4 i terenem Ojcowskiego Parku
500 szt.
Narodowego w lormie ksi4Zeczek o formacie. co najmnic'j
A4 itoii karlek co najmniej 4
albumy Wydawnictwa
zawieraj4ce fotografie
100 szt.

wydawnictwa zawieraj4ce lbtografi e, grafiki itp.
kraj obraz6w olaz alrakcj i turystycznych Oj cowskiego
Parku Narodowego Iub .Iury KrakowskoCzgstochowskiej. Wydawnictwa te mog? zawierai tc2
trcSci historycznc dotycz4ce w/w temat6w.

*U21te w tekScie sformulowanie Ojcowski P.N. oznacza Ojcowski Park Narodowy

IV. Termin realizacii zam6wienia
Termin rozpoczgcia wykonania zam6wienia: 10.04.2019 r.
Dostawy sukces).wnie do korica sezonu turystycznego:
wydawnictw)

3

1

.10. 2019 r. (w miarg zbytu
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V. Dostawv, PlatnoSci
Dostawy sukcespv'nic w miarg zapolrzebowania (konkretne iloSci poszczeg6lnych skladnik6w
zamtiwienia w konsultacji z Zaman iaj4cym)
Dostarczanie skladnik6w przedmiotu zam6wicnia na konkretne zam6wienie telefbniczne lub

mailowc.
Odbi6r skladnik6w przedmiotu zam6wienia, komisowy na podstawic dmku WZ.
PlaLno56 sukcesywnic po sprzedazy na podstawie wystawionych faktur.

VI. Opis sposobu przvgotowania ofertv
O udziclenie zamr5wienia mogq ubiega6 sig Wykonalvcy,
zawierai4c4:

ktirzy przygotuj4 ofertg

- spis ol'erowanych przedmiot6w z opisanych w tabeli Opis przedmiotu zam6wicnia (punkt

III),
- ceng.jednostkoy,,4 brutto obejmuj4c4 VAT poszcze96lnych skladnikiiw

zanT

6wienia,

- kr6tki opis of'crowanego skladnika zamowicnia.
a. Oferta musi spelniat nostgpujqce wymogi:
1). W],konawca moZe zloZvi tylko jedr, a ol'ertq na caloSi zam6wienia lub na poszczcri6lne

skladniki zadania czgScioweso wskazane w tabeli (rrunkt III). Ofertg sklada sig pod rygorcm

nien'aZnoici w Ibrmie pisemne j w jgzyku polskim.
Zarnawiaj4cy nie wyraZa zgody na z.lozenie olbrty w fbrmie elektroniczncj.
2). Wykonawca ponosi wszelkie ko sz\t zvvtryanc z przygotowaniem i zlo2eniem

b. Na

ofdty.

zawartoil oferty sklada sig:

1). Wypelniony

i podpisany Fonnularz ofefiy - wz6r druku lormularza stanowi zal4cznik

nr I do zapl,tania olbftowego.

VII. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
a.

Miejsce ora7, termin skladanio ofert:
1). Ofertg nalely zlozyc w siedzibie Zamarviaj4cego. 1j. Ojcowski Park Narodow.y,,

Ojcciw 9, 32-045 Suloszowa - sekretariat-dzicnnik podawczy (od poniedzialku do piqtku w
godz. 8.00 do 15.00) w nieprzekracz-alnym terminie: do dnia 15.03.2019 r. do godziny 9:00,

Oferty zlo2one po up\.rvie *rv. terminu nie podlcgaj4 rozpatrzeniu.
2). Olefig nale2y umieSci6 w zamknigtyl opakowaniu (kopcr.ta) uniemozliwiaj4cym
odcz.ltanic jego zawarloSci bez uszkodzenia tego opakoualia.
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3). Kopertg

nalei

opisai nastgpujqco:

Ojcowski Park Narodowy

Ojuiw9
32-045 Suloszowa
Oferla na wykonanie zadania pn. : Dostarczanie wydawnictw (ksi4Zki, albumy),

widok6wek, map w sezonie turystycznym 2019 r.
Nie otwierai przed dniem: 15.03.2019 r. do godziny 9:15.
4). Na kopercie opr6cz opisu

jw. naleiy umie5ci6 nazwg i adres wykonawcy.

b. Miejsce oraz termin otwarcia

ofert

Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego: Ojcowski Park Narodowy,

Ojc6w 9, 32-045 Suloszowa w pok. 2, w dniu 15.03.2019 r. o godz. 9:15

VIIL Krr.terium

ocenv

- kry4erium oceny

ofert

ofe(jest cena jednostkowa brutto kaidego skladnika zadania czgSciowego

zam6wienia - 1007o

IX, Wykaz zalacznik6w
Zal4czmk nr I - formularz ofertowy
Szczegolowych informacji udziela: p Tadeusz
godz. 8:00

*

Kowalski tel.

12 3892005 wew.

200 (codziennie w

15:00)

'tK

Zatwierdzam

DYREKI'OR

K.';'"ry4},-U"mgr ini.'lomasz Cierat
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