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Zapytanie cenowe
Dotyazące zamówienia poniżej 30 000 Euro netto

z dnia ż9.0I.2004 Prąwo zamówień publicznych
oraz zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia ż6.09.2017 w sprawie
regulaminu udzielania zamóuień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza
do złożeniaoferty na realizację zadania pn.:

Na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy

Rewitalizacja kamiennego źródła św.Jana w Ojcowie
i naprawa cokołu figury św.Jana Nepomucena w Pieskowej Skale

l.

Ww. zadanie zostało podzielone na części:

Nr zadania
częściowego

Nazwa zadania częściowego

l,

Rewitalizacja kamiennego źródła św,Jana w Ojcowie

ż.

Naprawa cokołu figury św.Jana Nepomucena w Pieskowej Skale

)

Szczegółowy opis zadania zawięra zał. nr.2 Opis przedmiotu zamówienia.

3.

Termin realizacji zamówienia:
do dnia: 18.12.2020 r.

4.

Wykonawca (fakultatywnie) winien wziąó udział w wizji lokalnej, która odbędzie się:

c

o

5,

Dla zńania nt 1: w dniu 20.11.ż020 r., godz, 10.00 - spotkanie przy Kaplicy
na Wodzie
zainteresowanych wykonawców prosimy o telefoniczne zgłaszanie
uczestnictwa pod nr tel:
123892005 wew. 119, do dn. 19listopada2020 r.
godz.
15.00.
do

Krlerium oceny złożonych ofert - cena brutto - 1007o

Strona

l

z2

6.

Termin i forma płatności:

o waruŃiem

dokonania płatnościjest protokolamy odbiór

bez wad

ww,
zamówienia, który uprawnia do złożeniestosownej faktury, Płatnośóza wykonanie
przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od daty złożeniafaktury.

7.

Miejsce i termin złożeniaoferty:

Ofeńę w języku polskim (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym Zń1cznik
nr 1 do zapylrania cenowego) na|eży przesłać w formie elektronicznej - jako skan
wypełnionego i podpisanego formularza - na adres: oonar@pro.onet.pl, w
nieprzehacza|nym terminie: do dnia 23 listopada 2020 r., do godziny 14.00., Oferta
musi zawierać cenę brutto przedmiotowej usługi.

8.

Osoba do kontaktu z wykonawcami: inz. Dominik Ćwieńnia, nr tel.: 123892005 nr
wew. 1 l9,

9.

zamawiającv dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.

Zarnawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na
każdym jego etapie
przed zawarciem umowy na jego realizację, bez podania
plZyczyn,

-

,l t|,t )("

Z-ca Dyrektola
o jcowski

zqłączniki:

],
2.

Formularz oferty

Opis przedmiotu Zamówienią
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