Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
tel./fax (018) 33-17-207, 33-17-945
e-mail: gpn@gorcepn.pl www.gorcepn.pl
NIP: 7372201299

ZAPYTANIE CENOWE
Podstawa prawna prowadzonego postępowania:
– § 5 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym
(dot. wydatkowania środków publicznych o wartości poniżej 30 000 € netto).
W związku z realizacją umowy nr LIFE13 NAT/PL/000024 pt.: „Czynna Ochrona torfowisk
alkalicznych (7230) południowej Polski” Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do
złożenia oferty cenowej na:
1. Przedmiot zamówienia:
„Dostawę kosiarki samojezdnej typu „Herkules Orec SH 71”
2. Szczegółowy opis zamówienia:
a)
b)
c)
d)

Silnik: typu Honda GXV340, o mocy min 11KM
obudowa: blacha stalowa min 2,5mm
szerokość koszenia:70cm
napęd na 2 koła z blokadą mechanizmu różnicowego, min 3 biegi do jazdy na wpros oraz bieg
wsteczny,
e) koło podtrzymujące nóż z regulacją wysokości cięcia
f) niezależny napęd noża, przełożenie napędu przez pasek klinowy.
g) waga: ok. 90kg
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 11 grudnia 2015 r.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.
5. Miejsce i termin złożenia oferty: - do 03.12.2015 r. do godz. 14.00 przesłanej na adres:
6. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź.
7. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z
dopiskiem „Oferta na dostawę kosiarki samojezdnej typu „Herkules”. Zgodnie z § 5 ust. 7
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w GPN oferta może być przesłana faksem lub
drogą elektroniczną, jednak wówczas winna ona zostać potwierdzona także pisemnie.
Dopuszcza się przesłanie oferty na adres e-mail marek.rucinski@gorcepn.pl w terminie jw.
8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
9. Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

10.Termin i forma płatności: płatność przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury przez
Wykonawcę.
Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych wyjaśnień jest Marek Ruciński tel. 18/3317207* 42
Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa (wzór)

