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ZAPYTANIE CENOWE
doĘczące zamówienia poniżej 30 000 € netto
Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do złoŻenia ofert cenowych na:
,,Dostawę plecaków i termosów dla pracowników GPN w roku

2017,

Zamówienie podzielono na dwa zadania częściowe:

Zadanie nr

1

_ dostawa 37 szt. plecaków wg opisu przedmiotu zamówięnia:

- Pojemnośó do 30 litrów.
- System nośnywentylowany.
- Materiał _ Cordura.
-

Kolor - oliwkowy lub oliwkowozielony.

-Ciężar do 12009.
- Liczba komór; 1 - 2.

-Liczbakieszeni;
-

4-5.

Boczne kieszenie do przenoszenia termosu.

- Klamry; Nexus, Duraflex.
- Przegroda lub kieszeń wewnętrzna.
-

Pokrowiec przeciwdeszczowy w komplecie - kolor oliwkowy lub oliwkowozielony.

- W górnej częściplecaka należy wyhaftowaó lub naszyó wyhaftowane logo Parku wg

zamięszczonego wzoru:

Gcrczański
Park Narndowy
Kolor haftu: litery kremowe; logo Żołto-czame.
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Zadanie nr 2 _ dostawa 37 szt. termosów wg opisu przedmiotu zamówienia:
- Pojemność,0,7 _ 0,75
-

litra.

Materiał; stal nierdzewna pokryta warstwą antypoślizgową.

- W zestawie korek

klasycznie zakręcany.

- ZaJłestrzymaria temperatury od temp. wrzęniado temp 60oC - 8 godz. w warunkach

zimowych.

1.

Przewidywany termin realizacji dostawy plecaków

i

termosów

po

złoŻeniu pisemnego

zamówienia: do 15 października2017 r.
2.

Dopuszcza się składanie ofert na jedno zadanię częściowe.

3.

Miejsce i termin złoŻenia oferty: Gorczański Park Narodowyo Poręba Wielka 590, 34735 Niedńviedź, - do 07 sierpnia 2017 r. do godz. 0800.

4.

Kryteria ocęny ofert: cena i funkcjonalnoŚć (60140"/") _ plecaki i termosy będą używane
przez osoby pracujące w terenie. Plecaki powinny mieć dużą wfirzymałośćna zmienne

waruŃi
5.

atmo sferyc Zne ot

M uszko dzenia mechaniczne.

Wymagany okres gwarancji _ 60 miesięcy na plecakli24 miesiące na termosy.

6. Sposób

przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie

z dopiskiem ,,oferta na dostawę plecaków i termosów''. Do oferty proszę

dołączyć

informację na temat proponowanych produktów.
7.

Termin i forma płatności:płatnośćprzelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury
przez Wykonawcę.

Cena winna zawierac koszt dostawy przedmiotu zamówienia do dyrekcji Gorczańskiego
Parku Narodowego w Porębie Wielkiej.

w ofercie winna byó wyruŻona w złotych polskich z dokładnościądo dwóch
miejsc po przecinku. Należy podać Ęlko jedną cenę za dany rodzaj sortu.

9. Cena podana

Załącznik nr

1

- oferta cenowa (wzór)

DYREKTOR

ńskiegn Par$u

Narodowegq

'

