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ZAPYTANIE CENOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.) oraz zatządzeŃa
dyrektora Ojcowskiego P.N, nr 1Bl2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych, dyrektor Ojcowskiego PN ogłasza zapytanie
ofertowe na realizację zadania pn,:
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1. Szczegółowy opis przedmiofu zamówienia.

a)

b)

przeprowa dzeŃe przegl,ądu okresowego - |egalizaĄi proszkowych gaśnic
podręcznych oraz kontroli hydrantów wewnętrznych popIzez przez osobę
posiadającą ważne uprawŃenia potwierdzone stosownym dokumentem
- 88 szt. gaśnic(8 gaśnic 1 kg oraz 80 szt, gaśnic6 kg),
wykonanie akfualizacji badań Urzędu Dozoru Tecluricznego (warunek - icill!
wvmasania takie wvnikai a z obowiazuiacvch przepisów oraz zaleceń
oroducenta saśnicv).

Badania będą wykonane

na

terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w

uzgodnionym terminie, pod adresem:
Ojców 109 - dotyczy gaśnic,
Qców 12i1,3 - doĘczyhydrantów

Kryterium oceny ofert:
---+

najniższa sumaryczna jednostkowa cen a ryczałtowa brutto
(wyliczona wg druku oferty)

[zł] -

10O

"/o

strona 7

z2

2, Płatność:

Dokonanie płatnościpo wykonaniu legalizaĄi gaśnicoraz przeglądów hydrantów
zakończonych podpisaniem obustfonnego protokofu wykonania zadania>
Podstawą do wystawienia fakfury jest protokolarne przylęcie przez
Zamawiającego bez wad wykonanej usługi. Termin płatnoścido 14 dni od
ńożeńa faktury.
3. Wykonawca w składanej ofercie jest zobligowany do:

a) określenia sumarycznej jednostkowej ceny ryczałtowej oferty brutto (za
realizację usfugi) wg załączonego druku oferĘ (zawierającego w swej treści

b)

wymagane oświadczenia),
przedłożeŃa wraz z oleftą kserokopii posiadanych akfualnych uprawnień
umożliwiających wykonanie przeglądu gaśnic.

4. Sprawy pozostałe.

a)
b)

c)

d)

podana w ofercie kwota nie podlega negocjacjom,
niniejsze ogłoszenie nie kształfuje zobowiązania po stronie ZamawiĄącego,
Zamawiający zastrzeqa sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego
postępowania na każdym jego etapie - przed zawarciem umowy na jego
realizację, bez podania przyczrm.
wszystkie pytania prosimy kierować mailowo: opnar@pro.onet.p1

5. Termin realizacji zad,ania,

Do dŃa 24 grudnia

2O20 r.

6. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.1'1,.202O r. do
godz. 1łloo drogą elektroniczną w formie skanu oferty podpisanei i
opieczętowanej przez Wykonawcę na adres poczty elektronicznej Ojcowskiego
Parku Narodowego - opnartrupro.onel.pl
Oferty złożonepo upĘwie ww, terminu nie podlegają tozpatrzenit. Wykonawcy
zostaną powiadomieni o wynikach postępowania,
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Ojców, dnia 78.7L.2020 r.
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