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Zapytanie cenowe
Dotyczące zamówienia poniźej 30000 euro nętto

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09,ż01'7
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy
zaprasza do ńożenia ofeńy na realizację zamówienia pn.: Tłumaczenie tekstów
historycznych na język obcy, w ramach pĄ ektu pn, Zabezpieczenie ruin zamku
w Ojcowie z modernżacją infrastruktury turysĘcznej - etap Ioo

1.

soecvfikaciazamówienia

a.
b.

Język tłumaczenia: z polskiego na angielski;
Tłumaczenie standardowe (eden tłumacz i weryfikacja przez drlgiego

c.

tłumacza);
Teksty z zakesu historii zamku w Ojcowie;
Teksty w j ęzyku polskim zostaną dostarczone Wykonawcy drogą

d.
e.

f
2.

W),magania Zamawiaiącego dotvczące realizacji zamówienia:

a.
b.

c,
d.

3.

elektroniczną (e-mail) do dnia 18 czerwca 2019;
Liczba stron: maksymalnie 4 strony .Ą4 (maks, 10 000 znaków ze spacjami).
Tekst standardowy, czcioŃa 12.
Próbka tekstu do tłumaczenia znajduje się w Załącznikl nr 2.

Wykonawca ma zarejestrowaną działalnośćgospodarczą i za wykonaną
usługę wystawi fakturę;
Dostawa zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy drogą
elektroniczną (e-mail) na adres opnar@pro.onet.pl;
Zanawiający zastrzega sobie prawo do zmian korekcyjnych
w przedstawionych tłumaczeniach;
Zama-wiający zastrzega sobie prawo do oceny wykonanych tłumaczeń.
W przypadku konieczności dokonania korekty, zostanie onav,,ykonana przez
Wykonawcę, w konsultacji z Zamawiającym, w terminie do 7 dni.

Termin realizacii zamówienia:

Zamówienie będzie wykonane i dostarczone w uzgodnionym wcześniej z Zarnawiającym
terminie, nie później niż do dnia 5 lipca 2019 roku.

4.

Kryterium oceny złożonych ofeft - cena brutto

5.

Termin i forma płatności:

-

100%

Płatnośćza wykonanie usługi i dostarczenie drogą elektroniczną (e-mai1) do siedziby
Zamawiającego do 14 dni po realizacji zamówienia i akceptacji przez Zamawlającego.

6.

Miejsce i termin złożeniaoferty:

Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
cenowego) należy zlożyó w formie pisemnej i doręczyó osobiścielub pocztą na adres:

Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 czerwca 2019 r.. do eodzinv 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 czerwca 2019 o godz. 9.15.

7.

Osoba do kontaktu z wykonawcami:

Alicja Fischer, gł. spec. ds. edukacji, tel.

12 3892005 wew. 304

8.

Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim zawierająca cenę
brutto i netto przedmiotowej usługi.

9.

Ofertę należy umieścićw zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi znakami:

Zapytanie cenowe - nr spr.: DNE.510.19.2019
Oferta - Tłumaczenie tekstów historycznych na język obcy
Nazwa i siedzitla firmy: ...........
Nie otwierać przed: 14 czerwca 2019 roku, godz. 9.15.
W przypadku umieszczenia ofeńy w kopercie nie zawierającej wyżej wymienionych
oznaczeń Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z t}tułu otwarcia
kopety przed upływem terminu składania ofert.
9. ZaplĄanie cenowe prowadzone jest w oparciu o regulamin umieszczony na stronie

intemetowej : htę://www.ojcowskiparknarodowy.pl/

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym
jego etapie .- przed zawarciem umowy najego realizację, bez podania przyczyn.

\,

,:ółtu-_
ńgr inż. Tomasz Gieral

Załączlliki:
1

.

Folmulaz ofelly

2. próbka tekstu do tłumaczęnia
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Załącznik nr

Formularz oferty

1.

Nr. spr.: DNE.5

1

0.

1

9,201 9

FORMULARZ OFERTY
Tłumaczenie tekstów historycznych na język obcy
TREŚC OFERTY
1.

Nazwa i adres Wykonawcy.................

2,

NIP:...........

3. Oferuję wykonanie całościprzedmiotu zamówienia za cenę:

brutto:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. (słownie|

,

. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .

netto......,,,....,,...,,,...(słownie,,

,)

...........................)

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję warunki

opisane w zap}taniu cenowym puy real'izacji przedmiotowego zamówienia.

(nieJ scow ość)(piecąlka wykonalłcy oraz podpts

predslal)

icie

la)
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Zalącznik nr 2. Próbka tekstu do tłumaczenia
Nr. spr.: 510.19.2019

Tablica 3. Wieża Wzniesiona

z

okazałych ciosów wapiennych wieża w okresie

średniowiecza pełniła fuŃcje obronne

i

architektonicznym

i

mieszkalne. Odznaczńa się bogatym wystoj em

należńa do najwybitniejszych budowli wieżowych w Małopolsce.

Najpóźniej w wieku

XVI

straciła na znaczęniu. W XVIII stuleciu znajdowało się w niej

zamkowe więzienie (,..)

(.

..) Początkowo wieża pełni przede wszystkim fuŃcj e mieszkalne. lej wnętrze ogrzewa piec

kaflowy ozdobiony m.in. pięknymi kaflami. Na wysoki status jej mieszkańców
zarządców zamku

-

-

zapewne

pośrednio wskazują też znaleziska fragmentów luksusowych naczyń do

picia.

Lektor: W północnej częścizamku znajduje się wówczas duża kuchnia, której fragmenty
odsłonięto podczas niedawnych badań wykopaliskowych. W jadłospisie kóluje wówczas
drób, wołowina i wieprzowina, a Iakże ryby, w tym gatuŃi przeznaczone dla osób majętnych
i wysoko postawionych.

Ib3g3[ Próbka tekstu stanowi własnośćojcowskiego Parku Narodowego,
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