
GoRczAŃ5Ki
PARK

NARODOWY Gorczariski Park Narodowy
Poręba Wielka 590, 34_735 Niedźwiedź

tel. f fax (01 B) 33-17 -207, 33-1,7 -945

GOR )ARK NARO D O*" e -mail : Sprll0gareepi],pl rvv,'qr. go tc ePn . Pl

z slEnZIBĄ w PoRĘBiE WIELKIF^J
Po ręba Wie!,ka 590', 34' 7 3 5- N i.edŹwledŹ

tel./fax (18) 33i7207, (18) 3317945
Nlp 7372201299

8. Cena podarra w ofercie winna

po przecinku.

NIP: 7372201299

ZAPYTAI{IE CENOWE

być wyraŻona w złotych polskich z dokładnością do dw ch miejsc

DYREKTOR

Podstaw a prawn^ prow adzonego pos tępow anla

\ 4 Regularnin udzielanta zarr-. wieri pubhcznych w Gorcza skim Parku Natodowym
(doqczący wydatkowania środk w publrcznych o wattości pontze) 30 000 netto).

Gorcza ski Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do złoŻęllia ofert cenowyclr tra:

1. Przedmiot zam wienia:

Zamowienie podzielono na zadanla częŚciowe:

. I)ostawa feromon w - zadanie nr l
Feromony Ipsodor W: 2 200szt.

Feromony Trypodor: 50szt.

Feromony Lymodor: 70szt

r I)ostawa osłon (spiral) wierzchołkowych a 9-11mm- 6 200szt.- zadanie nr 2

o Dostawa repelentu Cervacol- 1 065 kg- zadanie nr 3

o Dostawa repelentu WAM Extru - 1 020 kg- zadanie nr 4

2. Przewidywany termin rea|izacji dostawy po złoŻeniu pisemnego Zamowienia:

- zadanie nr 1: 20 czerwca2016 r.

- zadanie nr 2, 3, 4- 26 sierpnia 2016r.

3. Miejsce i termin złoŻenia ofer1y: Gorcza ski Park Narodowy' Poręba Wielka 590' 34-735

Niednvie dź,, - do 07.06 .2016 r. do godz. 1500.

4. Wymagany okres gwarancj j - 24 miesiące.

Sposob przygotowania ofefty: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z

dopiskiem ',oferta 
na dostawę środkow ocl-rrony lasu''. Zgodnie ' s ,l ust. 7 Regulaminu

udzielanra zamlwte publicznych w GPN skan oferry mozebyc przesłanv faksem lub drogł
elektroniCzfIą, jednak w wczas winna ona Zostać potwietdzona takze pisemrue. Dopuszcza
sie orzesłanie ofertv na adres e_mail: gnn(ćł)gtlrcciln.Dl w terlninie iw.(l

Termin i forma płatllości: płatnoś przelewem w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury

przez Wykonawcę.

1 . Cena winna zawierac koszt dostawy towaru do dyrekcj i Gorczatiskiego Parku Narodowego.

5.

6.

skiego Parku Narodowego



Nr zadania

częściowego
Opis zadania

Specyfikacia

Ilościowa zadania

Oferowana cena

fietto zł
Oferowana

cena btwtto zł

1

Dostawa

feromon w

Ipsodot W:2 }ODszt

Trypodot:50szt.

Lymodor:70szt.

2

Dostawa osłon

wierzchołkowych

O 9-1'1mm

6 Ż00szt.

J

Dostawa

repelentu

Cervacol

1 06s kg

4

Dostawa

repelentu VAM
Extta

1 020 kg

Razem:

oferowalaa Cen^łączna netto: .... zł

(słowniezł:'. '')

Podatek VAT: ... . .'/o wartość . " ' zł

oferowana CęIuaŁączna brutto: ... zł

(słownie zł .... )

0 oświadc zam, ze zapoznaŁem się z optsem przedmiotu z^m w1'en7a r akceptuje warunki

opisane w zapyt^niu cenowym pfly redszaclt przedmrotowego zamowTenta.

g) Potwiudzam termrn reaTtzacltzam wtenia do dnia:

h)Wyrazam zgodę na wafunkr płatności określone w zapvtaniu cenowJrm.
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