Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590, 34-735 NiedŹWiedŹ
tel./fax (018) 33-17 -207 , 33-17 -945

e-mail: qpn@qorcepn. pl www.qorcepn.pl

NIP 7372201299

ZAPYTANIE CENOWE
doĘczące zamówienia poniźej 30 000 € netto
Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do złożęniaofert cenowych na:
1. Przedmiot zamówienia:

,,Dostawa odzieży BHP

i

tlostawa oilzieży mundułowej pąewidzianej clo zakupu dla

pracowników GPN w roku 20I5"
Zamówienie podzielono na osiem zadań częściowych:

1.

Dostawa odzieży mundurowej - zadanie nr ]

2.
3.
4.
5.
ó.

Dostawa odzieży polarowej _ ządanie nr 2

7'
8.
2.

Dostawa spodni ochronnych zimowych oraz spodni ochronnych

letntch

zaclanie nr 3

Dostawa spodni ochronnych letnich typu moro - zadanie nr 4
Dostawa środków ochrony indywidualnej i obuwia robocz ego _ zadanie nr 5
Dostawa koszulek polo z kótkim rękawem - zadanie nr 6
Dostawa obuwia i odzieĘ ochronnej damskiej 'zadąnie nr 7
Dostawa kurtek przeciwdeszczowych z podpinką_ zadanie nr 8

Przewidywany termin realizacji dostawy umundurowania

i

odzieŻy BHP po złoŻęniu

pisemnego zamówienia: 30 czerwca 2015 r.
3.

Miejsce

i

termin złożenia oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590,

34-735 Niedźwiedź,- do 26.03.2015 r. do godz. 0800.
4.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

5.

Wymagany okes

gwarancji 24 miesiące na buty górskie i kurtki przeciwdeszczowe z

podpiŃą. pozostale sorty l2 miesięcy.

6. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna wjęzyku polskim w zaadręsowanej kopercie
z dopiskiem ,,oferta na dostawę odzieĘ BHP i umundurowania''.

7.

Termin

i

forma płatności:płatnośóprzelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia

f aktv y pr ze z Wykonawcę.
8.

Cena winna zawierać koszt dostawy sortymentów do dyrekcji Gorczańskiego Parku
Narodowego.

o

Cena podana w ofercie winna być wylażona w złoĘch polskich z dokładnościądo dwóch
miejsc po przecinku. Należy podaó ty|ko jedną cenę za dany rodzaj sortu.

Załączn|ki:

|.
2.
3.
.
5.
6.
.
.
9 .

4

Załącaiknr 1 _ szczegółowy opis do zadania nr l
Załącnik rlr 2 - szczegółolły opis do zadaria rc

Ż

Załączniknr 3 - szczegółorły opis do zadania nr

3

Załącznik nr 4 _ szczegółowy opis zadania nr 4

Załącznikrv 5 szczegółowy opis zadania nr
Załącznik ru 6

'

5

szczegółowy opis zadania rrr 6

7

Załącznik nr 1 _ szczegółowy opis zadania nr 7

8

Załącznik nr

8

_ szczegółowy opis zadania nr 8

Załączttlk nr 9 _ oferta cenowa (wzór)

DYREKTOR

