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O.jców, dnia 1.07,202() r.

Zapytanie cenowe
Dotyczące zamówienia poniżej 30 000 Euro netto

podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dńa 29.01 .ż004 Prawo zamówień publicznych
oraz zalząózenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09.2017 w sprawie
regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza
d,o złożeniaofeńy na realizację zadania pn.: Modełnizacja ekspoąvcji przyrodniczej w ramach
zamówienia współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, nr umowy: żl/2O20lYłn5OtEE-bs/D, pn.: Modernizacja i doposażenie
ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym oraz systemu o§tietlenia naturalnej ekspozycji

Na
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Jaskini Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym.

MODERNIZACJA EKSPOZYCJI PRZYRODNICZEJ

l.

Szczegółowy opis zadania:

a)

oświetlenie: dostawa, mont^żo zaprogramowanie

i

uruchomienie poniższych

€lementów:

}

czujnika zarriku napięcia + zmiana oprogramowania systemu sterowania oświetleniem
zapobiegająca niekontrolowanemu załączaniu,

}

oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (30 szt.), źródłoświatła:LED, praca
awaryjna (w ciemności), czas podtrzymania min. 1 h;

b)

system projekcji i odtwarzania obrazu i d;źwięku: dostawa, montaż, instalacja,
uruchomienie systemu, aktualizacja oprogramowania poniższych elementów:

}
}

monitora 3D pasywnego, min. 2l" - max. ż4", rozdzielczośćmin, l920xl080 pikseli
z uchwJ^em adaptacyjnym umożliwiającym montaż monitora w istniejących
przegIądarkach 3D,

wraz

reflektora Ępu ,,ruchoma głowa", 80W LED, typu Spot, tarcza obrotowa: gobo,
wbudowany ściemniacz0 - 100%, elektryczny focus, sterowanie sygnałem DMX,
+

c)
}
}

uchwyt/wspornik do montażu reflektora;

prace rozruchowe systemów ekspozycji:
kompleksowe uruchomienie i testowanie istniejących systemów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
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d)
}
e)
}
}
>
}
2.

dostawa eksponatów:
dostawa 3 sź. dermoplastów - mysz polna;

klimaĘzacja - przegląd, dostawa, montaż poniższych elementów:
przegląd klimatyzacji urządzeń Clima-Produkt C9200, C9199; klimatyzatory i dwa
agregaty chłodnicze, szafa klimaĘzacyjna BLOTlCOOh1 Carel, wraz z przedłożeniem
dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przeglądu oraz sprawnośćtej instalacji,
dostawa zapasowych worków i sit,
dostawa imontażcylindra nawilżacza szaĘ klimatyzacyjnej BLOTICOOH1 Carel,

dodatkowo usunięcie awarii rozdzielnicy centrali wentylacyjnej R-2659 do urządzenia
C9200 Clitna Produkt;

Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 2.10.2020 r.

3.

Wizja dla Wykonawców w obiekcie (fakultatywnie):
Termin wizji ekspozycji dla Wykonawców:13 lipca ż020 r., godz. l2.00
adres: Centrum Edukacyjno-Muzealne OPN, Ojców 13 3ż-045 Sułoszowa:
Zainteresowanych Wykonawców prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa w wizji
pod nrtel: 12389ż005 wew.304, do dn. l0lipcaż020r. do godz. l5,00.

4.
5,

Kryterium oceny złożonych ofert

- cena brutto -

1007o

Termin i forma płatności:

Warunkiem dokonania płatnościjest protokolamy odbiór bez wad ww. zamówienia,
który uprawnia do złożenie stosownej faktury. Płatnośćza wykonanie przedmiotu zamówienia
nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożeniafaktury.

6.

Miejsce i termin złożeniaoferty:
Ofeftę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania cenowego)
naleĘ złoĘó w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na adres: Ojcowski Park
Narodowy Ojców 9, 32-045 Sułoszowa, w nieprzekraczalnym teminie:
do dnia 15 lipca 2020 r., do godziny 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 lipca2020 r. o godz.

7.

14. 10.

Sposób przygotowania ofeńy:
Forma pisemna wjęzyku polskim zawierająca cenę brutto przedmiotowej usługi - zgodnie
z formularzem oferty (Załącznik nr l).

Ofeńę należy umieścićw zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi znakami:

Zapytanie cenowe - nr spr.: Da,262,4,2020
Oferta - Modernizacja ekspozycji przyrodniczej
Nazwa i siedziba firmy: .....,.......
Nie otwierać przed: 15 lipca 2020 r., godz. 14.10.
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W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej wyżej wymienionych
oznaczeń, Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia
koperty przed upływem terminu składania ofert.
1. Osoba do kontaktu z wykonawcami: mgr Tadeusz Kowalski, nr tel.: 123892005 nr wew. 200
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym
jego etapie – przed zawarciem umowy na jego realizację, bez podania przyczyn.
TK, AF

Załączniki:
1. Formularz oferty
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