Ojcow, dn, 10.02.ż020 r.

Zn. spr. SIR,262.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące zamówienia porrizej 30 000 errro

Na podstawie zarządzerria dyrektora Ojcowskiego Parkr"l Narodowego z dnia ż6.09.2011 r.
\Ą/ sprawie regularrrinr-r udzieiania zanrowieti pr"rbIiczrrych, Ojcowski Park Narodowy
(w skrócie OPN) zaprasza do złożęnlaofert1, na realizac.ję zamowienia pn,: ,,Ol<resotł,e
prze

glądy szczelności instalacji gazorł,l,ch w budynl<ach Ojcowsl<iegtl

P:lrl<u

Narodorł,ego".

I.

Nazwa i:rdres Zamawiaijrcego

Ojcowski Parl< Narodowy, Ojców 9,,32-045 Suloszowa
e-nrai

i do koresporrderrc.i

i

: oprrar@pro. orret. p l

teleforr: 12 389-20-05

II.

Przedmiot zamówienia
Przedrniotem zarnówienia .jest wykonanie okresowyclr przeglądow w budynkaclr
(wyszczegolrriorrych w załącznikrr llr 2 do rrinie.iszego zapytania)^

()PN

obejmurjących:
- szczęlnościrrstalacj i gazowycli
- kotły i piece gazowe
- kr"rchenki gazowe
- liczniki gazowe

III.

Termin realizacii zamówienia
Nieprzekracza|ny ternrin wykorrania zanrowienia: 15 marca2020 r.

IV.

Opi§ warunlrólv udzialu w postępowirniu

O udzielenie zanrólvienia nlogą ubiegać się Wyl<onA\Ą/cy, l<tórzy:

l,

Posiada.ją ltbez,pieczenie oc1 odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzotlej działalnościlra slllllę gwafarlcy.jrrą rrie rr'nie.jsząlliżż0 000 zł.

2.

Posiada.ją stosolvne upralvnienia.

V.

Wyl<az dokumentów potwierdzaiących spelniąnre warunków udzialu
W DOstępowaniu
dol<ltt1-lelltll potwierclza,jącego, ze Wykonawca ,jest Llbezpieczotr1,
od oclporł,iecizialnościcywilnej w zakrcsie prolvaclzcltrej działalnościzwiilzane.j
z przednriotelTI zalnowienia. lla sulllę gwarancyjną określoną w pkt lV,
co na.inrnie.j rra okres realizac.ji zanrowienia.

1) I(serokopia

2) Kserokopia dokurnentu potwierdzającęgo uprawnienia Wykonawcy
do przepro w adzania prze

vI.

gl

ądów szcze

l

no ści i n stal ac.i

i gazo wych.

opis snosobu przygotowania oferty

1.

Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a) Wykonawca nloze złożyctylko jedną ofertę na całośczamówienia.
Ofertę sl<łada się pod rygorem niewaznościw formie piserr'nej.

b) Wykonawcrl l]ollosi rvszelkie koszty

,zrviązane

z przygolowanietrr i

złozerrierrr

ol'erty.

2.

Na zarvartośćoferty sklada się:

a) Wypełniony i podpisany Fornrularz oferty (wzor druku fornrularza

stanowi

za|ącznik nr 1 do rrirriejszego zaplĄania ofertowego),

b) Dokumentacja

vII.

wynrieniot,la w pkt

V nirrie.iszego zapytania ofertowego.

Mieisce oraz termin skladania i otwjrrcia ofert

1) Ofertę należy złożyó w siedzibie Zanawiającego, tj. Ojcowski Park Narodowy,
O.jcow 9,32-045 Sułoszowa - sekretariat - dzier-rrrik podawczy, w godz.
8:00 do l5:00, u,nieprzekracz:llnl,nr terminie : do dnia 26 lutego żOż0r.,
clo godziny l4:00.

2) O1trtę tlależ5, tttllieścic w zanlktriętytl opakowaniu (l<operttr, paczl<a)
urriemozliwia.jącynr odczytanie .iego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania.

3) Kopertę (paczkę)

na\eży opisaó następująco:

,,O.jcoll,ski Pąrk Ncu"odol,vy, Oiców 9, 32-045 Satłoszov,ct

Ofbrlct nQ 1,l,)lkonanie zadulict pn.; ,,Okresowe przeglqdy szczelności
in s ta l u cj i gu zowyc

lt w

b ttd1l tt k

uc

lt

Oj

c

ows k ie go Pu r k lt

N arocl owego ".

Nie otylierąć przed dnienl: 26.02.2020 r,, przed gcldz. 14:l0"

4) Na kopercie opfocz opisu.iw, należy umieścićnaz\yę i adres Wyl<onawcy.

5)

Mie.jsce oraz ternriIl otwarcia ofert.

Otwarcie ofbrt nastąpi w siedzibie Zamawia.jącego: Ojcowski Park Narodowy,
Ojcow 9,32-045 Sllloszowa, w pok, tlr 2, w drriu 26.02.2020 r. o godz, l4: l0.

VIII. Kryteria przyięte do oceny ofert
.Iedynynl l<ryterilrnl ocel,iy olert.jest cena

brutto l00'ż, (na

zasadaclr

nlirrirrralizac.ji).

Wybrarry zostanie Wykonawca, ktory spełnia wyrrrogi fbrmalrre oraz zaoferuje
naptższą cenę danego zadania całościowego,

lx.

wykaz zalaczników
Z,ałączl^i\<arni

Zalączni|< t-r

do zapyIania ofertowego

l

Załącznik nr 2

Ojcórv, dn. 10,02.2020

r.

są:

,- lornrularz of-ertowy

-

wykaz budyrrkow

Zatwierdzam:
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n^;Qll** ?

