Ojcow, drr. 10.02.2020

Zn. spr. SIR.ż6ż.6,ż020

r.

ZAPY,IANIE oIrER,I,oWE
Dotyczące zamówierria ponize.i 30 000 errro

Na poclstawie zarz'ącl,zenia dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09.201] r,
w sprtrwie regulanrinu r"rdzielania zatrrowień publiczrryclr, Ojcowski Park Narodowy
(w skrocie OPN) zaprasza do złożęntaoferty na realizację zamówienia pn.: o,Okresowe
przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, zgodne z Prawem Budowlanym,
w budynkach Ojcowskiego Parku Nartldowego".

I.

N:rzwa i rrdres Ztrmarviaiącego
()jcorvsl<i Parl< Naroclowy, Ojcórr, 9, 32-045 Suloszowa
e-trra i l

do korespor' clerrcj

i

: oprlar(@p ro. orret.

pl

telefbrr: 12389-20-05. weiv. l02

lI.

przedmiot zamówienia
Przednriotern zamowierria .iest wykonatrie okresowyclr przeglądow w br"rdyrrkaclr
OPN (wyszczegolr-riorrych w załącznl,ku lu 2 do r-rirrie.jszego zapytarlia),
obejmrrjących:
- przeglądy przewodow konrilrowyclr
- l<wartalne i połroczrre czyszczenie przewodów korninowych

IlI.'I-ermin

realiztlcii zamówienia

Nieprzeltraczaln1, tertrrin wykonarrlia zalrrtiwienia przeglącllt przewodtiw
korrlinowych: 31 grudnia 2020 r.

Iv.

onis warunl<ów udziału w postepowaniu
O udzieleIrie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

l.

Posiada.ją urbezpieczerrie

od

oclpoiviedzialliości cywilnej

w

z.akresie

prowaclzclnej działalnościrra slllllę gwararrcyjną lrie t-t-tniejsząniz20 000 zł,

2.

Posiada.ją stosowne uprawnienia.

el

t

V.

dokumentórv
u,postęJrowaniu

1) Kserokopia dokrrnrerrtu potwierclza.jącego. ze Wykollawca.jest ubezpieczorry

ocl oclporviedzialności cyrvilnej w zakresie prclwadzonej działalnościzwiązane.i

z

przednliotetl ziu-nówieriitr, na sLll]lę gwarancl,jną określorrąw pkt IV,

co na.imniej na okres realizacji zatlowienia,

2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia Wykonawcy
clo przeplo w adzania prze gl ądow I azy szazęni a

VI.

p

rzewodów konrinowyclr.

opis sposobu przygotowania oferĘ

1. Oferta

musi spelniać następujące wymogi:

a) Wykolrawca nloze złożyćtylko jedną ofertę na całośćzanrowielria.
Of'ertę składa się pod rygorem niewazności w forrnię piserr'rrej.

b) Wykonawca pollosi wszelkie koszty zw|ązane z przygotowanietrr i

złożer-riem

of-erty,

2.

Na zawartośćot'erty składa się:

a) Wypełrriorry i podpisany Formularz oferty (wzor druku formularza
zalącznik nr

1 do rriniejszego zapytania ofertowego).

b) Dokurnentacja wyrrrieniona w
VII.

stanowi

pkt

V rriniejszego zapytania ofertowego.

Mieisce oraz terrnirr skladania i otwarcia ofert

l)

Olertę należy złożycw siedzibie Zamawiającego, d, Ojcowski Park Narodowy,
Ojcow 9, 32-045 Sułoszowa - sekrętariat - dzięrrnik podawczy, w goclz,
8:00 do 15:00, w nieprzekraczalnynr ternrirrie : do dnia 26 lutego żOż0r,,
do godziny l4:00.

2) Of-ertę r-rależy unrieścić\Ą/ zarrrkrriętyrl opakowaniu (koperta, paczka)
unietrrozliwiającynl odczytanie .iego z.awartości bez uszkoclzenia tego
opakowallia.

3) Kopertę (paczkę)

na\eży opisać rrastępująco:

,,Oicoll,slci ParJc Narcldow1l, Ojców 9, 32-045 Suloszov,a

oferta na v,)lkonąnie zadania pn.: ,,okresowe przeglqdy

przewodów kotttiltoluyclt, zgodne
Ojcowskiego Park u Naroclowego".
Nie

ol:,t,i.era.c

4) Na kopercie

z

i

czyszczenie

prawem Buclowluttyltt, lu budyllklclt

przecl dniem; 26,02,2020 r., przed gc;dz.

l4:l0"

opt,clcz opisl"l.iw, należy umieścićnźrzwę i adres Wyl<onawcy.

}

I

l
&

5) Miejsce

oraz termin otwarcia ofert,

Otwarcie ofert rrastąpi w siedzibie Zamawia.jącego: O.jcowski Park Narodowy,
Ojcow 9.32-045 Su]loszowa, w pok. nr 2. w dnirr 26.02.żOż0 r. o godz. 14:10.

Vl[l. Kryteria

przyięte do oceny ofert

.Tedyrrynr kryterium oceny ofert .jest
nlininralizacji),

cena

brutto |00"l,

(na

zasadacl"t

Wybrarry zostanie Wykorrawca, który spełrria wymogi formalne oraz zaof'eruje
nalniższą cenę darrego zadanta całościowego.

IX.

Wykaz zalaczników
Załącznil<arni do zapytanta ofertowego są:
Załąc,zni|<

nr

1

'La|ącznik nr 2

O.jcórv, dn. 10.02.2020 r.

- fortlularz

ofertowy

- wykaz budyrrkow

zatwierdzam:
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