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1.

oFERTA

na realizację zadania

pn;

,rBudowa zaatomaĘzowanego systemu obsługi parkingowej na terenie

oPN"

Po zapoznaniu się z warunkami przedstawionymi przez Ojcowski Park Narodowy
w ogłoszeniu wtaz z załącznikami, niniejszym wyceniam wykonanie
określonymi
przedmiotowego zadania: (wpisać odpowiednie warlości do tabeli).

I.

Budowa zautomatyzowanego systemu obsługi parkingu wyłącznie

sanroclrodowego pod zarnkien w Ojcowie.

Lp.
1

Nazwa zadania

Cena zł fbrutto]

Wykonanie projektu całościsystemu zautomatyzowania
parkingu wraz z wszystkimi uzgodnieniami, uzyskaniem
pozwolenia r-ra budowę, wykorranie wszelkich prac geodezyjnych
(teren inwestycji znajduje się na obszarze sieci natura 2000
jednakże nie wymaga decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach) (szczegółowe inlormacje zal. nr 1)

2

Dostarczenie i montaż 2 szlabanów o odpowiedniej długości
wjazdowego oraz wyjazdowe go wraz z auton]atem
rozliczeniowynr obsługującym płatnośó kartą i bilonem
(kornuniku.jących się wzaj emnie)

3

SysteIn mor-ritoringu zapewriający dobre pole widzenia

w pobliżu szlabanów oraz automatu rozliczeniowego. Kamery
muszą być odporne na warunki atmosferyczne, nie wymagać
częstego czyszczenia, posiadaó zasięg min 20 m ogniskową w
granicach 5-50 mm, posiadać możliwośóarchiwizacji obrazu

niin. do 7 dni, posiadać lunkcj e HLC oraz

BLC

4

Dostarczenie i montaż 2 bramęk ograniczających wjazd na
parking pojazdów pow. 3,5 t

5

System inforn-racji zapełnienia parkingu z lokalizac.ją tablicy
w okolicach skrzyżowania

Surna (słownie)
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Budowa zauton]atyzowal,lego systen]]_l obsługi parkirrgu samochodowego oraz
autokarowego na Złotej Górzę w Ojcowie
Lp,

Nazwa zadatria

Cena zł [brutto]

Wykonanie projektu całościsystemu zautomatyzowania
parkingu wraz z wszystkimi uzgodnieniami, uzyskaniem
pozwolenia na budowę, wykonanie wszelkich prac
geodezyinych (teren irrwestycji znajduje się na obszarze
sieci natura 2000 jednakże nie wymaga decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach) (szczegółowe
informacj e zal, nr 2).
2
Dostarczenie imontaż 2 szlabanów o odpowiedniej
długościw.jazdowego oraz wyjazdowego dla sarnochodów
osobowych oraz 2 szlabanów dla autobusów wraz z dwoma
auton]atami rozliczeniowynr obsługującymi płatnośćkartą
i biIonern (kornunikujących się wzaj er-t-rr-ri e).
3
SzIabany na parkingu dla samochodów osobowych muszą
ur-r-rożliwiać darmowy wjazd dla r-r-rieszkariców.
4
Systern monitorirrgu zapewniający dobre pole widzenia
w pobliżr-r szlabanów oraz automatu rozliczeniowego.
Kan-rery muszą być odporne na warunki atmosferyczne, nie
wymagać częstego czyszczenla, posiadać zasięg min 20 m
ogniskową w granicach 5-50 mm, posiadać możliwość
archiwizacji obrazu min, do 7 dni, posiadaó funkcj e HLC
oraz BLC
5
System informacji zapełnienia parkingu dla samochód
osobowycl-r oraz autobusów z Iokalizacją tablicy
w okglicach szlabanów wjazdowych
Suma (słownie)
1

1.

Jędnocześnie oświadczam, że:

a) zapoznałern się z opiser-r-r przedmiotu zarnówienia, warunkami realizacji oraz
dokumentacją techniczną przedmiotowych robót budowlanych i nie wnoszę do nich
żadnych zasIrzeżeń oraz, że ptzylmuję wszystkie wymogi, zasady postępowania, a
także warunki w niej zawatle,
b)

jako Wykonawca spełnian wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego
w przedmiotowym ogloszeniu.

c) wypełniłemobowiązki informacyjne pr.zewidziane w art, 13 lub art, 14 RODO')
wobec osób flzycznych, od którycli dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałen w celu ubiegallia się o udzielerrie zanrówienia publiczrrego
w ninie.jszyrn poStępoWaniu.

2.

*

Oferta wraz z załącznikami liczy
kart.

.

,

spiętych, zaparafowanych i ponumerowanych
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|)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dniaż7 kwietnia
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ptzetwarzaniem danyclr
osobowych i w sprawie swobodnego plzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o oclrronie danych) (Dz. |Jrz. |JEL 119 z 04.05.2016,

20l6

stI,. l ).

* l|

przl,patlku gcĄl lt,ykonawca nie przekazttje clanl,ch 95o6orryr1, innllcĄ ąił bezpośreclnio jego
dtlą'czqgygll lllb ząchodzi łt,.ylqczenie,rtosowąnią tlbau,iqzku informacyjnego, stosownie clcl art. l3 ust.4
lub ąrt. l4 ust. 5 RODO lreścioświadczenia u,ykonawca nie składa (usuiięcie treścioświądczenia np.

przez j e80 wykreślenie).

3.

Jednocześnie podaję:

a)

nunrer NIP:

c)

adres email:

20]9

r.
(podpis

i piecząka
W,

osoby

k a ]1 ay,

pruvnie reprczenhiqcej

cę / Wyko

n a]1,

có1|)
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