Ojcowski
Park Narodowy

tel.: 123892005

Polskie
Parki
Narodowe

Ojców 9 32 - 045 SUŁOSZOWA
www.o;'cowskiparknarodowy.pl e-mail: opnar@pro.onet.pl

Nr sprawy: DU.262.5.202()

Ojców, dnia 18.06.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące zamówienia poniżej 30 000 Euro netto

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01 .2004 Prąwo ząmówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz zarządzenia dyrektora Ojcowskiego Parku
Narodowego z dnia 26.09.2017 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych,

zapraszamy do złożęnia oferty na realizację zamówienia współfinansowanego ze środków
tr'unduszu Leśnego, (nr umowy: EZ.0290.1.II.2020), pn.:

,,WYKONANIE

l.

i

DOSTAWA

10 szt.

ŁAWoSToŁÓw DREWNIANYCH"

Specyfikacjazamówienia:

a) Całośókonstrukcji wykonana z drewna liściastegotwardego,
b) blat stołu o wymiarach 95 x250 cm na wysokości 80 cm, z desek o grubości5 cm,
c) w konstrukcji dwa siedziska o wymiarach 35 cm z desek o grubości 5 cm,
na wysokości 45 cm,

d)
e)

f)

belki konstrukcyjne ławostołu, tj. konstrukcja nośna,wykonana ze słupków
o wymiarach 14 x7 cm,
powierzchnie zewnętrznei blatu, siedzisk i konstrukcji powinny byó równe
(o gładkiej powierzchni),

zapewnienie wykonania ławostołów z dobrej jakościmateriału: łączenia klejone,
wzmacniane wkrętami lub śrubamiolaz co najmniej 2-krotna konserwacja
impregnatem koloryzującym całej konstrukcji w kolorze palisander,
g) wykonawca dostarczy przedmiot zarnówienia na własny koszt, we wskazane
przez Zamavłiającego miejsce na terenie OPN,
gwarancj
h)
a: min. 3 lata;
Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 sierpnia 2020 r.

3.

Kryterium oceny złożonych ofeń

4.

Termin i forma płatności:

- cena brutto *

1007o

warunkiem dokonania płatnościjest protokolarny odbiór bez wad ww. zamówienia,
a następnie złożenię stosownej faktury. Płatnośóza wykonanie przedmiotu zamówienia
nastąpi w terminie do 30 dni od datv złożeniafakturv.
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5.

Miejsce i termin złożeniaoferty:

oferlę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym Zńącznik

nr 1 do

zap7Ą,ania

cenowego) należy złożyó w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Ojcowski

Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 30 czerwca 2020r.. do godziny 14.30.

Otwarcie ofert nastąpi
o godz. 14.40.
6.

7.

w

siedzibie Zamawialącego

w dniu 30

czerwca ż020 r,

Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w j ęzyku polskim zawierująca cenę brutto

przedmiotowej usługi -

zgodnie

z

formularzem ofeńy (Załącznik nr

1).

Ofertę naleźy umieścićw zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi znakami:

Ofeńa -Wykonanie i dostawa

10 szt. lawostołów

drewnianych

Nazwa i siedziba firmy: ...........
Nie otwierać przed: 30 czerwca 2020 r., godz. 14.40.

W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie

zawieraj ącej wyżej wymienionych
oznaczeń, Zama-wialący nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia
koperty przed upływem terminu składania ofert.
8.

9.

Osoba do kontaktu z wykonawcami: Tadeusz Kowalski tel.: 123892005, nr wew. 200

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania
na kżdym jego etapie - przed zawarciem umowy na jego realizację, bez podania
przyazyn.
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mgr inż, Tolrrsz ciarąt

ZŃaczniki:
1.

Fonrrulalz olerty

2, Zdjęcia ławostołów
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Załącznik nr

1.

Formularz oferff

Nr spr. DU.262.5.2020

FORMLILARZ OFERTY
nazadanieprr.i

Wykonanie i dostawa l0 szt. ławostołów drewnianych

l.

Nazwa i adres Wykonawcy:

5.

Oświadczam , że zapoznńem się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję warunki
opisane w zapytaniu cenowym przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

6.

Oświadczam, iż zamierzam* lnie zamierzam (*niepotrzebne skreślió!) wystawió
faktury/ę ustrukturyzowaną* lnej przy użyciu Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

,

(miej scol1jość)

.., dnia:

(data)

(pieczątkąWykońalcyofazpodpisplz?dstaviciela)
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