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A.222.12.2020                                                                                     Chyrzyno, 28 lipca 2020 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tyś 
euro 

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy (tekst jednolity Dz. U z 2019, poz.1843 ze zmianami). 

I. Park Narodowy „Ujście Warty” w Chyrzynie zwraca się z zapytaniem ofertowym na szlaban – dostawa 

i montaż wraz z kompletem 5 pilotów. 

  

II. Zamawiający 

Park Narodowy „Ujście Warty” 

Chyrzyno 1 

69-113 Górzyca 

NIP: 5981629880 

REGON: 081005974 

tel.   (95) 752 40 27 

fax   (95) 752 40 27 wew.16 

www.pnujsciewarty.gov.pl 

sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest szlaban – dostawa i montaż wraz z kompletem 5 pilotów 

2. Zamówienie obejmuje: 

- dostawę szlabanu i 5 pilotów kanałowych 

- zabudowanie urządzenia, 

- uruchomienie infrastruktury 

- instruktarz dla obsługi 

3.  Wymagania: 

- wykonanie fundamentu pod korpus szlabanu, 

- jednostka centralna, 

- ramię aluminiowe owalne 8 m, 

- światło przejazdu 8 m, 

- listwy ochronne czerwone na ramię, 

- podpora stała, 

- radioodbiornik, droga radiowa, 

- w komplecie fotokomórki przewodowe, 

- ledowe oświetlenie ramienia 8 m, 

- 5 letnia gwarancja. 

 

 

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna. 

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 

Zastosowane  materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do poniesienia kosztów utylizacji odpadów 

powstałych podczas realizacji zamówienia. 

http://www.pnujsciewarty.gov.pl/
mailto:sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
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4. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany wg kodów CPV: 

34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne 
III. Termin realizacji zadania:  

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 8 sierpnia 2020 r. 

2. Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od wystawienia faktury. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.    

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

VI. Wymagane warunki:  

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru Zamawiającego), stanowiący załącznik nr 1,  

VII. Kryteria oceny oferty: 

 

Nazwa kryterium Waga 

Cena (C) 100 % 

  
Wybór oferty będzie polegał na przyznaniu odpowiednio ilości punktów wg. Wzoru: 
 

𝐶 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑧ł𝑜ż𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 × 100% × 100 𝑝𝑘𝑡. 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (C). 
VIII. Termin i miejsce złożenia i otwarcia ofert:  

Ofertę należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Parku Narodowego 

„Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: 

„A.22.12.2020, szlaban – dostawa i montaż – nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2020 godziną 

12:15”, bez podawania nadawcy.  

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Parku Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w dniu 5 sierpnia 2020 o 

godzinie 12:15 

Sposób komunikacji: 

Informacji dodatkowych udziela Adam Rzemieniecki nr tel. 95 752 40 27, tel. kom. 783 100 617, e-

mail: adam.rzemieniecki@pnujsciewarty.gov.pl   

IX. Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w trybie zapytania ofertowego w każdej chwili, 
bez podania przyczyny, jak i stwierdzić, że nie wybiera żadnej z ofert, które wpłynęły i spełniają 
wymogi formalne, jeżeli nie leży to w jego interesie. 

2. Rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania ofertowego nie podlega odwołaniu. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
6. Wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów. 
7. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie 

podpisania umowy. 

X. ZAŁĄCZNIKI 
1. formularz ofertowy wg wzoru - załącznika nr 1 
2. obowiązek informacyjny zgodnie z RODO - załącznika nr 2 
3. projekt umowy – załącznik nr 3 

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” 

Konrad Wypychowski 
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