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INFORMACJ A Z OTWARCIA OFERT

Dot, postępowania o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego na wykonanie
zadania pn. ,rObsługa ruchu turystycznego w Koninkach (punkt informacyjny, punkt pobierania opłaĘ

za wstęp na teren Gorczańskiego Parku Narodowego, udostępnianie miejsca biwakowego na polanie
Oberówka) oralz w Lubomierzu - Rzekach (punkt informacyjny, udostępnianie miejsca biwakowego
i parkingu na polanie Trusiówka) w sezonie turystycznym, w latach:20l9-ż02l"

Zamawiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibąw Porębie Wielkiej na podstawie ań. 86 ust. 5 ustawy z
dnia ż9 sĘcznia 2004 t. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. i986) dalej ustawa pzp,
informuje, że:

1.

do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.03.2019 r. do godz. 10,00 wpĘnęła 1 oferta.

ż. przed otwarciem

ofert Zamawiający poinformował

o

kwocie jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia: 120 000,00 zł brutto.

3.

dokonano otwarcia ofert:

Lp
Nazwa i adres
\ilykonawcy

Kryteńum nr 1: \ilysokośćprowizji
w wysokości7o od wańości netto
pobranych opłat

Kryterium nr 2: Wydłużony
termin obsługi ruchu
turysĘcznego w Koninkach i
w Lubomierzu - Rzekach

a. za sprzedaz biletów wstępu - w
wysokości 30 % od wartości netto
Gorce-ride&ski

pobranych opłat;

Bartłomiej Palac

b. za

Konina 228
34-735 Niedźwiedź

pobieranie opłat z t;ńułl
udoĘpniania parkingu - w wysokości
70

%o

odwartości netto pobranych opłat;

c. za pobranie opłat zSuhl ustawienia

namiotów, korzystania
strona

1

zż

z

miejsc

|7.04.-l4.1l

- w wysokości 50 % od
wartościnetto pobranych opłat;
biwakowych

d. za

pobieranie opłat z $ułu
rozpalania ognisk, grillowanią
wypoĘczania sprzętu grillowego - w
wysokości 50 % od wartości netto
pobranych opłat;

e.

za

sprzedaż wydawnictw
dostarczonych przez Park
w
wysokości15 Yo od wartości netto
pobranych opłat;

f. za sprzedaż gadżetów dostarczonych
przez Park - w wysokości 15 Yo od
wartościnetto pobranych opłat;
g. za sprzeduż wiązek opałowych

-

w

wysokości15 oń od wartości netto
pobranych opłat;

h. za

pobieranie opłat z $uŁa
z toaleĘ - w wysokości

korzystania

80 % od wartości netto pobranych opłat.

4,

termin wykonania zamówienia i warunki płatnościzgodne z sivłz.

5.

zgodnie zart.ż4 ust. l

1

ustawy pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
prrynależności lub braku prrynależności do tej samej grupy kapitałowejo o której mowa w ust.
- wzór oświadczenia stanowi zŃącmik nr 1 do niniejszego pisma. Wraz ze
złożeniem oświadczeniąWykonawca moze przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1 pkt 23 ustawy pzp

UWAGA: Oświadczenie naleĘ przel<azać w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego:
Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590,34-735 Niedźrviedź
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