Zn. spr. 3Ilł.26ż.4.2020

O.jcow, dn, 10.02.żOż0r.

ZA PY],ANt E o l,ERTOWE
Dotyczące zartrowienia ponize.j 30 000 errro

Na poclstawie zarząd,zerria dyrektora Ojcowskiego Parkr,r Narodowego z dllia 26.09.ż0l1 r,
sprawie regulamirru udzielania zamówięri pltbliczrrycir, O.icowski Park Narodowy
(w skrocie OPN) zaprasza do złożęnlaoferty na realizację zamówienia prr.: ,,Okresowe
przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Ojcowskiego Parku
Narodowego".

w

I.

Nazwa i adres Zamawiaiacego
Ojcowsl<i Prrrk N:rrodowy, Ojców 9,3ż-045 Suloszowa
e-rrrai l c1o korespo ndenc.j i : oplrar@pro, olret,

pl

teletbrr: 12 389-ż0-05

II.

I)rzeclnriot zamówienia

Przedrrrioterrr zarnowienia jest wykotranie okresowyclr przeglądów wraz
z ogiędzinarrri w budynkach OPN (wyszczegolr-rionych w załączniktl nr 2
do rrirriej sz ego zapytania), obej muj ącyclr

:

- instalacje elektryczne
- irrstalac.ie odgronrowe

IIl.'I'ernrinrealizłlciizamówicnia
Nieprzekraczalny termin wykonania zarnowienia: l5 marca2020 r.

I\/.

Opis w,arunl<ów udzialu

rt, postgporł,aniu

O udzielerlie zamórvienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

od

odpowiedzialnościcywilne.j w zakresie
prowadzorrej działalnościrra sunę gwalar-rcyjrrą nie rnniejszą nlż20 000 zł.

1. Posiadają ubezpieczenie

2.

Posiadają stosowne uprawnienia,

v.

wykaz dokumentów
w postepowaniu

potrvierdzaiących spełnianie warunków udziału

1) I(serokopia dokrrmentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialrrości cywilnej w zakresie prowadzonej działalrrościzwiązane.i
z przedmioten zanrówienia, na sumę gwarancyjną określorrąw pkt IV,
co rra.jmnie.j rra okres realizacji zanrówienia.

2) Kserokopia cJol<utllentll potwierclz.iriącego upraivnienia Wykollawcy
do przeprowaclzalria prz.eglądorł, instalac.ii elektryczllyclr i odgromowych.

vI.

opis sposobu przygotowania oferty

1.

Oferta musi spelniać następujące wymogi:

a) Wykonawca moze złożyó tylko .jedną ofertę na całośćzal-trowietria,
Of'ertę składa się pod rygoreln niewaznościw forrnie pisemnej,

b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwlązane z przygotowaniem i złożenięm
oferty.

2.

Na zawartośćoferĘ składa się:

a) Wypełrriony i podpisany Fortllrrlarz of-ertlt (wz,ordrtrklr
zalącznilr nr l clo niIlie.jszegtl zalrl,taIlia o1ertowego),
b)

vII.

DokLrrllentac.ja wytrlieniona w pkt

V

fbrnrr_llalza stallowi

ninie.jszego zapytania ofertowego,

Mieisce oraz termin slrlaclania i otwarcia ofert

l)

Ofertę należy złożyćw siedzibie Zanlawia.jącego, tj, Ojcowski Park Naroclowy,
O.icow 9,32-045 Sttłoszowa - sekretariat - dzierrnik podawczy, w godz.
8:00 do 15:00, w rrieprzekraczalnyn tęrnrinie ; do dnia 26 lutego 20ż0 r.,
do godzin1, l4:00.

2) Ofertę należy umieścic w zan-rktriętym opakowalriu (koperta, paczka)
unienrozliwiającyrrr odczytanie .iego zawartości bęz uszkoclzerria tego
opakowania.

3)

Kopertę (paczkę) nalezy opisac IlastępLr jąco:
,,

().f

ctll,t',ski

Purk

lVctrocltll,t,.)l, ().jcrjtt,9,

32-045 Sulos,ztll,t,ct

O./brIct n0 y),konanie zacltlnia pn.; ,,Okresowe przeglqd.y instctlctcji
elektr.ycztt.ych i odgrontow.llg|1 w budyttkuch Ojcotuskiego Pnrku
Narodowego'',
Nie ohllierctć przed clniem; 26.02.2020 r., przed godz. 14:l0"

4) Na kopercie oprocz opisujw. należy umieścićnazwę i aclres Wykonawcy.

5)

Mie,jsce oraz

ternill otwarcia

of-ęrt,

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy,
Ojców 9, 32-045 Stiłoszowa, w pok, nt 2, w dnitl 26.02.ż020 r. o godz, 14: 10.

VI[I. I(ryteria przyięte do oceny ofert
Jedyrrynr kryteriunr oceny ofert .iest cena

brutto l00"^

(rra zasadach

nrinimalizacj i).

Wybrany zostanie Wykonawca, l<tory spełnia wyrliogi formaltre oraz

zaoferr"tje

na.jniZszą cerrę darre go zadani a cało ści o we go.

IX,

Wylłaz zalaczników
Załącznikarrri do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr

1

- formularz

ofertowy

Załączni|< nr 2 * wykaz budyrrków

Ojców, dn. 10.02,2020

r.

Zafwlie\r$?{Ę o n
OiclŃskicgo P"rrkrr

(-.

N

irrotlowcgo

C^wg{.ń

^n

Tomasz Gierat

