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Poręba Wielka, 14 września 20i8r.

ZAPYTANIE OFBRTOWE
doĘczące zamówień ponżej 30 000 euro netto

Gorczański Park Naroclow;, w Porębie Wielkiej zaprasza do zŁożenia ot-ert cenowrych,

1. Przedmiot zamówienia:
a,) Naprawa fiagmentów drog gruntor.łych rł,OO"Turbacz": na Borek (od składu,,U Staszka"),
Gorcowym Potoku i nad polaną Stawieniec;

b)

w,

Droga na Tobołów w-OO"Suhora": odtworzenie przepustu.

Szczegółowy zakres robót określająprzeclmiary robol, (zał. nr

i

i 2)" a opis przedmiotu zamółvienia

zalvafiyjest w-,,Ustaleniach technologicznych dotyczących modernizacji dróg gruntowych. ściezek
edukacyjnych i małych zbiornikórł, wodnych w Gorczańskim PN" starroniący zŃącznik nr 3 do niniej sze go zapy tania

o

fertowe go.

Zadania będą realizowane w ramach projektu: ,.Działania ochrony przyrody metodami gospodarki
leśneji inne działania prolł,adzone na terenie Gorczaliskiego Parku Narodowego w 2018 roku" finansowane przęz Fundusz leśny.

2. Mieisce i termin złożeniaofen__v: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590,
dźwiedź,- do dnia 20 września2018 roku do godz.

800.

3,1-735

Nie-

Miejsce i termin ohł-arcia ot-ert: Gor-

czański Park Narodowyo Poręba Wielka 59a, 34-735 Niedźwiedź,-dnia2O września 2018
o godz,

3.

r.

830

PrzewidJlw-any termin realizacji zadania po podpisaniu rrmowT:

31października 2018 r. Zamawia-

.iący przewiduje mozliwość zmiany terminu o ile będzie tu uzasadnione warunkami atmosferycz-

nymi tzn, opadami deszczu, śniegu,niskich temperatur które uniemożlirvią rcalizację prac. Wykonawca zobowtązany jest przedstawić dowody wskazujące ilośćdni w trakcie ktorych niekorzystne

warunki

atm o sferyczne uniemo

żliwiłyrłykonywania zamówienia.

4. Wymagany okres gwarancji
5, Sposób

przygotowania ofeity: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z dopt-

skiem ,,Turtracz
6.

- 3 lata.

- Suhora; GPN 2018", zgodnie zformularzem ofertowym

(zał. nr 4),

Kryteria oceny ofefi: cena 100 oń.

7. Oferowana cena ma

być ceną ryczałtową lrrutto, wyrazoną w złotych polskich cytią i ..słownie" z

dokładnościądo dwóclr miejsc po przecinku. Winna zawierać wszelkie kosz§ konieczne do po-

niesienia w trakcie realizacii zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanei i wvmogami
Zamarviaiącego.
Termin i forma płatności:płatnośćprzelewem w-terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury
przez Wykonawcę po dokonaniu bezusterkowego odbioru robót.
9.

Dopuszcza się możlilł,ośćskładania of-ert cząstkowych.
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rngr inż,

