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ZAPYTANIE OFERTOWE
W trybie zamówieli wyłączoltych z obowiązku stoso\łania ustawy z dnia ] 1.09,20 ] 9r, - Prawo
zamówień publicznyclr (Dz. U. z2019 |, poz. 20I9), o kt(n}ch lłowa W ań, 2 tlsl, 1 pk1 l tei ustawy

oraz,,Regulaminu udziekuiu zamólrień publiczlll,c,h tt, Ojco,1r,,;kim P.Ai" z dnia Jl grudnia
2020 l,, ojcowski Palk Nalodowy (zrł,arry dalej ,,Ztncn|ittltlq,ln") ogłasza postępowatlie
na rcalizację zadania pn.:

,,Dostawa sortów mundurowych"

l.

Prżedmiot zadania:

Pzedmiotem zadania jest dostawa fabrycznie nowyclr składników umundurowallia
dla pracowt,lików w służbieO.jcowskiego Palku Nalodowego, wykonanych wg wzorów
określonychw rozpot,ządzeniu MinisII a Sroclo$ iska z dni0 24 sty cznia )0l8 r. ,,I1l sprawie
v,zolu legitynlącji slużbo]l,ej y,zoróll u1,1,1lulclurol,ąnia prucov,nikótĄ, Slużb Pąrków
rorodou,ych oraz oznak slużbol)lclt dla przczególnycll .łląllolt,i.tk" (Dz.U, zż0|8 r, poz,
344), \\, ilościi lodzajll odziezy zgodnie z wykazen , Załącżiik nl 2 do niniejszęgo
zapytania ofefiowego,

i

2. Kryterium oc€ny oferti

-

najniższa cena ryczaltowa blutto

IZł] -

100%

3. Platność|
Płatnośćprzelewem po pt,otokolalnyn odbiolze bez wad ptzez Zamawiającego,
Termin płatnoścido l5 dni od l:laty protokolaliego odbiolll bez wad,
.l. Wykonłlvca w s|(|rrdancj ofelcie jest zobligo\\ xny do:
określcnia tyczałtowej ceDy o1ćIty bllltlo (Za lęalizację ZanlóWienia) wg załączonego druku
ol'eńy (zawięrającego w swei tleści wynagane oświaclczeiia),

silo a 1Z2

5. Sprawy pozostale:

a)
b)

c)

d)

podana w ofercie kwota lyczałtowa nie podlega negocjacjon

-

jest niezmienna przez

oały okres tlwania umowJ,,

nirriejsze ogłoszenie nie kształtuje Zobowiązania po sttonie Zanrawiającego,
Zanawiający zastźega sobie prawo do unieważnienia przedn]iotowego postępowania
l1a każdyn] jego etapie przed zawarcien LlDlowy na .iego realizację, bez podania
ptzyczyn.

Wszystkie pytania prcsin]y kielować mailowo na adrcsl 9p|rą{Opa.a]]ę!.p]

6. Termin realizacji zadanin.
Do dnia 31.05.202l r,

?.

Termin i miejsće skladania ofert.
Oferty nalezy składać w nieplzekraczalnyn, teminie do dńa 19.02,2021 r. do godz, 12!!
zakle.jonych kopęItach posiadającyclr pełcn adrcs nadawcy, Zatytułowanych:
,,Dostawa sortów rnundurowych" i ,,NIE oTWlEltAc PRZED 19.02.202l r,, godz, l2&"

\ł

na nW, adres|

ojcowski Park Narodowy, ojców 9, 32-045

suŁoszowA

Of'efty złożonepo Llpływie rvr telnlinu Dic pod]egaią rozpalźeniu izostanq z\\lócone

bez ich otwiel,ania, Publiczne olwalcie ofęrl nastąpi lego sanego dnia o godz, l2|0
w siedzibię Zamawia.jącego,
l)
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,}irr,,..[].], !'1lk! i!",odołlgo

ojcóW, 08.02.2021 r.
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zataćżniki:
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