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Ojców, dnia 9 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące zamówieniaponiżej 30 000 euro

- Prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,PraLlo
zamówień publicznych" (tekst jedn, Dz. TJ. z 201,9 t,, poz. 1843 z późn. zm.) oraz
zaruądzenie nr 18 dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego pn. ,,Regulamin udzielania
zamówień Publicznych
zamówteniapt.:

w Ojcowskim P.N," z dnia 26 września2017 r., na

realizaclę

,,wynajem namiotów na uroczystośćotwarcia zamku w ojc|wie''
1. RealizacjazamówieniaprzezWykonawcę

a)

obejmuje:
l

I

wYnajem namiotódnamiotu na ok. 100 osób (maksymalnie 3 namiotyi na
dzięń
(18 stYcznia2\Z\ r.)bez stołów, ław i krzeseł. Konstrukcja, powierzclni\i wysokość

namiotu winna umozliwiać spożywanie posiłków

b)

c)

na stojąco orĄ, stosowne
jego
doświetlenie
vlnętrza. Narnioty winny byó odporne na waruŃi zimor|re,
mońaż namiotów (tak, aby były gotowe do wykorzystania do godz.
P.oo * anru
imprezy) orazich dęmontażtego samego dnia po zakończonej imprezie,
w PrzYPadku instalacji namiotów ptzed, dńą uroczystości, sprawdzenie [oprawności
instalacji namiotów do godz.9.00 w dniu 18 sĘcznia 2020 r. wraz z dwentualnvnr
odŚnieżeniem ich konstrukcji. Wykonawca winien przewidzieć mozliwotó ,nu"rnyń
oPadów Śniegu obcięających konstrukcję namiotów oraz wystąpienie e|ventualnych
silnych wiatrów mogących naruszaó ich
]

stabilność.

]

2. Wymogi szczególne:

a)
b)

namiotY/namiot będą postawione na dziedzińcu ruin zamku kazimierzowskiego
rv
Ojcowie, we wskazanym miejscu - najwcześniej1 dzień przed imprezą na koszt
Wykonawcy w ramach zamówienia,

w nanriocie (lub w jednyrrr z namiotów) będzie ulokowane nriejsce do wydawania
Posiłków (gorąca zupa i lrerbata z termosów) - dlatego tez powier zchnie ta będzie
wyłączonaz dostęptr dla gości,

/-

c)

wykonanie usługi musi byó realizowane w sposób niekolidujący z ochroną PtzYrodY
zabytku (ruiny zamku kazimierzowskie go),

d) z
d)
3.

t

na loka1izację (brak możliwościdojazdu w miejscu instalowania namiotow)
częściŚkładowe namiotów mogą być jedynie ręcznie przenoszone (z miejsca
rozładunku do miejsca ich montażu i odwrotnie) na odciŃu ok, 100 mb,
vwag1

Wykonawca zav,rykonaną usługę wystawi fakturę,

Termin realizacji zamówienia: w okresie od 17 stycznia 2020 r. (optymalna
przewidywana instalacja), do 18 sĘcznia 2020 r. (demontńpo zakończeniu uroczYstoŚci
-najpóżniej po ok. godz. 15-ej.)

4. Kryterium oceny zŁożonychofert: cena ryczałtowa brutto

-

100%.

5. Termin i forma płatności.
płatnośćza usługę zostanie wykonana przelewem, do 30 dni po realtzacji zamówienia w
oparciu o złożonąpozakończeniu usługi bęzwad fakturę ,
6.

Miejsce i termin składania ofert.

oferty prosimy przesyłać w formie pisemnej na adres na adres: Ojcowski Park NarodowY,
ojców 9,32_045 Sułoszowa lub emailem na adres: opnar@pro.onet.pl.
Termin składania ofer1 w siedzibie Zamawiającego: do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz.
14.00.

], Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Janusz Glanowski, tel. 12 3892005 wew. 308.
8.

Sposób przygotowania oferty.

ofertę na1eży przygotować w formie pisemnej w j. polskim, która ma zawieraó treŚci
wskazane w zŃączonym druku oraz zdjęcie/zdjęcia i wymiary namiotow.
9.

Zamawtający zastrzega sobie prawo do unieważnięnia niniejszego postęPowania na
każdymj e go etapie

JB/TG/JG

W zŃączeniu:

1. Druk ofefty

-

przed zaw ar ciem

sto

sownej umowy,

D},RI]K1,oll,

