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Zapytanie cenowe
Dotyczące zamówienia poniżej 30 000 Euro netto

podstawie Ań. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01 .ż004 Prawo zamówień publicznych
oraz zarządzenia Dyrektora ojcowskiego Parku Narodowego z dnia ż6.09,ż01'.'w sprcłuie
regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy ,iprurru

Na

do złożeniaoferty na realizację zadania pn.:

Wykonanie i montaż metalowych barier
1,

Szczegółowy opis zadania:

łączna długośćbarier: l97,5 m,
b) słupki i poziome poręcze (pochwyty): profil stalowy zamknięĘ o wymiarach 50x5Ox3 mm,
c) poziome elemen§l wzmacniające: profil stalowy zamknięty o wymiarach 40x4Ox3 mm,
d) wysokośćbariery (gruntu do gómej powierzchni pochw}tu -l 10 cm),
e) słupki stalowe pionowe zabetonowane w gruncie.
0 całośózabezpieczona 2 warstwami - podkładem oraz farbą koloru czarnego, spójne wizualnie
z barierami istniejącymi na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego,
odstępy między słupkami do 3 m,
h) głębokośóposadowienia słupków: ok.50 cm, średnica fundamentów nie może być mniejsza
a)

niżż5cm,
miejsca posadowienia idfugośó odcinków (mapy znaj dują się w załączniku nr 3):
} przy źródle św.Jana w Ojcowie - 3,4 m,
} grobla stawu nr 3 w Pieskowej Skale u podnóża zamku - l50 m,
ż przy żóĘm szlaku w rejonie Wąwozu Sokolec i Maczugi Herkulesa- 44 m;

teren posadowienia łatwo dostępny; wyjątkiem jest 25 m odc. szlaku żółtego w pieskowej
Skale prowadzącego stromym zboczem;
ż. Wymagania dla Wykonawców:
a)
b)

c)

zakup i dostawa wszelkich materiałów na kosź Wykonawcy,
barierki należy malować w pomieszczeniu zamkniętym i dostarczyć w miejsce ich montażu po
utw ierdzen iu powloki lakierniczej.

prace prowadzone będą w pobliżu szlaków turystycznych, zbiornika wodnego, drogi
wojewódzkiej nr 7'73 i drogi powiatowej nr żl34K, Wykonawca jest zobowiązany

do oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca robót,
d) gwarancja na użlty materiał i wykonane prace: 3 lata,
strona

l

Z 6

e)

J.

prace wykonywane będą w zmiennych warunkach atmosferycznych, w okresie jesienno
-zimowym. Zaprawa cementowa wykorzystywana do betonowania musi zawieraó dodatki
chemiczne pozwalające na wykonanie betonowania w okresie mrozów;

Temin realizacji zamówienia;
Termin realizacji zamówienia: do dnia 21.12.20ż0 r,

4,

Kryłerium oceny złożonych ofert - cena brutto

5.

Termin i foma płatności:

-

1007o

Warunkiem dokonania płatnościjest protokolamy odbiór bez wad ww. zamówienia,
który uprawnia do złożeniestosownej faktury. Płatnośćza wykonanie przedmiotu zamówienia
nastąpi w terminie do 14 dni od daty złożeniafaktury.
6.

Miejsce i termin złożeniaofeĘ:

Ofeńę w języku polskim (na FORMULAMU OFERTY stanowiącym załącznik
nr 1 do zapytania cenowego) naleĘ przesłać w formie elektronicznej - jako skan
wypełnionego i podpisanego formularza - na adres: opnar@pro.onet.pl, w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia 26 listopada ż020 r.,, do godziny 14.00. oferta musi zawierać cenę

brutto

przedmiotowej usługi.

7.

Sposób przygotowania oferty:
Tytuł wiadomości e-mail powinien brzmieć Zapytanie cenowe

- nr spr; DU.ż6ż,5,2Oż0

Osoba do kontaktu z wykonawcami: st. insp. R. Cieślik,nr tel.: l23892005 nr wew. 303.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia wskazanego odcinka wykonania i montażu
metalowych barier w za]eżnościod ustaleń z zarządcą granicznej działki w rejonie grobli nr 3
stawu w Pieskowej Skale. W związku z powyższym, w formularzu oferty należy wskazać
cenę za całośózamówienia (197,5 m barier) oraz w przeliczeniu na kosa jedrrego metra. Cena
wskazana za wykonanie i montaż 1 m barier będzie uwzględniona w przypadku konieczności
skrócenia odcirrków planowanych barier i konieczności ponownego oszacowania kosztów
inwesĘcj i,
9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym
jego etapie .- przed zawarciem umowy najego re a|izaclę,bez podania przyczyn.
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Z,ca Dyrektoia

Załaczniki,.

1.
2.
3.

Formularz ofefiy.
Wygląd obecnych barier na terenie OPN.
Mapy zlokalizacją i długościąbarier.
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