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ZAPYTANIE CENOWE
na wykonanie zadania

pn,:

,,Remont kapliczki św.Jana Kantego w Parku Zarnkowym"

l.

Nazwa zadanla:
,,

Remont kapliczki św,Jana Kantego w Parku Zamkowym"

2. Przędrniotem

zadal-ria

j

est:

a) Remont kapliczki św,Jana Kantego na planie kwadratu wraz z przyktycierrr
b)

c)

dachu

gontem, położonejw Parku Zamkowym w Ojcowskim Parku Narodowym.
Zńanie polega na odwzorowaniu istniejącej konstrukcji kapliczki. Figura św.Jana nie
podlega wymianie, na\eży tylko wymienić postument na którym stoi.
Różnica miedzy istniejącą kapliczką, a tą która powstanie polega na zmianie podbitki
z poziomej na podbitkę znajduj ącą się bezpośrednio pod gontem.

d) Wszystkie elementy powinny być wykonarre z drewna modrzewiowego,

oraz

zabezpieczone przez dwukrotne malowanie środkami chroniącymi przed szkodliwym
działaniem owadów, oraz zabezpieczalącymt przed niekorzystnymi warunkami
meteorologiczrrymi na kolor ustalony z Zamawialącym. Gont należy zabezpieczyć
w sposób który zapewni jego wieIoIetnią trwałośćnp. ciśnięniowo lub zanurzeniowo.
e) Wszystkie wymiary podane są na dołączonych zd,|ęciach (w załączniku). Należy
odwzorować wszystkie detale architektoniczI-re istniejące.i konstrukc.ji.
1) Powierzcl-rr-ria dacIru wy1,1clsi ok,4,7 n2

3. Krytcriurn oceny ofert:
+ na,iniższa cena rvczitłtorvrr brutto

|z1]

100,h

4. Sposób platności: jednorazowa płatnośćprzelewem po protokolarnym odbiorze prac przez
Zamawiającego oraz przedstawieniu faktury przez Wykor-rawcę. Termin płatnoścido l4
dni od daty złożęn|aww. faktrrry.
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5. Wykonawca w składanej ofercie jest zobligowany do;
określenia ryczałtowej ceny ofefty brutto (za rcalizację usługi) wg zńączonego druku oferty
(zawierającego w swej treściwymagane oświadczenia)

6, Sprawy pozostałe.

a)

w celu zapewnier-ria porówr-rywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwynriWykonawcami w celu ewentualnego
doprecyzowania ofeń - po ich złożeniu,

lr)

Wykonawca powinien dokonać oględzin istniejącej kapliczki po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym

c)

podana w ofercie kwota ryczałtowa nie podlega negocjacjom. Jest niezmienna przez
cały okres trwania umowy,

d)

niniejsze ogłoszenie rrie kształtuj e zobow'tązania po stronie Zamawiającego,

e)

Zamawiający zastrzega sobię prawo

postępowania na każdym jego etapie
bez podania pvyczyn,
7.

unieważnienia przedmiotowego

przed zawarcienr umowy na jego realizację,

Termin i miejsce realizacji zadania.
Do dnia 30.

8,

-

do

1 1

.2019 r,

Termin i miejsce skladania ofert.
Ofelty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2019 r. do godz. 14@
w zaklejonych koperlach posiadających pełen adres nadawcy, zatytułowanych:
,,Remont kapliczki św,Jana Kantego w Parku Zamkowym" ,,NIE OTWIERAC PRZED
4.10.żOlg r., godz. l4!" na nw. adres:

Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 SUŁOSZOWA
Oferty złożorrepo rrpływie ww. terminu nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwróconę bęz
ich otwierar-ria. Publiczne otwarcie ofert nastąpi tego samego drria o godz. 1410 w siedzibie
Zamawiającego.
ż,ca Dyrektora

Dc,

Ojców, dnia: 25 września 2019 r.
Urvaga: załaczllilii

r.v

rvcrsji edvtowalllc.i są do pobrarlia na stronic intcrtlctolł,tj Ojcirrvskicgo I),N.

ząłaczniki:

l,

ćlruk oferĘ,

2-

zdjęcią wraz z \łymiąrumi.
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