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ZAPYTANIE CENO$TE
doĘczące zatnowien poniżei 30 000 eufo netto
Podstawa Pfawna prowadzone€]o postępowania:
$ 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodorł1'm
(dotyczący wydatkowania środków pubJlcznych o rvartości poniżej 30 000 € netto).
Gorczański Park Natodorł1'lv Potębic Wielkiej z^plcłLszl do złożeniaofert cenorvych na:

1'

Przedmior zamórvicnia:

Zamówienie podzielono na zadanta częściolve:

o

o
o
o
2'

Dostawa skrzynek lęgowych - zadanie nt 1
Skrzynka lęgowa n p l\: 50szt.
Skzynka lęgowa qp A1: 5szt.
Skrzynka lęgowa typ B: Sszt.

Dostawa

000Ę

ziaren słonęcznika paszowego' niełuskanego - zadanie nt 2
Dostawa llszt. plastikowych pojemników do przechow1rvania ziattna >220dm3- zadanie nr 3
Dostawa 4szt. metalowych poiemników do ptzechowl.w-anja ziatna>240drn3- zadanie nt 4
1

Przewid1.wany termin rcaltzacji dostarłr' po złożeniupisemnego zamówicnia:

- zadanic nr

1:

30 listopada 2017

- zadanie m 2, 3,

r1-

t

20 listopada 2017t

Miejsce i tetmin zlożenia ofert\': Gotczański Park Narodowy, Poręba \Wielka 590,

Niedźwiedź'- do 08.L1.2017 r. do godz.
1.

W1,nraganv okres glvaratr cji

-

34-73s

900.

21 rnicsiące'

pfzygotovania oferw: forrna pisemna w jęzYku po1skim przesłana dtogą elektronicznąz dopiskiern
,,oferta na dostawę materiałórv do ochrony lasu''. Zgodnie z \ 4 ust. 7 Regulaminu udzielania

5. Sposób

6.

zatlówień publicznych w GPN skan oferty może bvć przesłany faksem lub dtogą elekttoniczną.
Dopuszcza się przeslnnie ofern nn adres e tnail: qllrl(4;,ll
jrv.
'l'c.'l''n'łl rv terminic
Tetmin i forma płatności:płatnośćprzelewem rv terminie do 30 dni od dat1 dotęczenia faktury przez
W1'k,rtto-.*.

7.

Cena winna zawietać koszt dostawy towafu do dyrekcji Gotczańskiego Patku Narodowego.

8. Cena podana rv ofetcie winna b1'ć wytażona lv złotych polsklch z dokładnościądo drvóch miejsc po

ptzecinku.
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