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Kudowa Zdrój dn. 7 września 2017r. 
DR.371.6.2017 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

1. Zamawiający: 
Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 
NIP 883-185-29-45; REGON 021783891 
e-mail:pngs@pngs.com.pl 
tel.(74)8661436; FAX.(74)8662097 

2.1. Główny przedmiot zamówienia: roboty budowlane 
CPV - 45 00 00 00 - 7 roboty budowlane 
CPV - 45 34 20 00 - 6 wznoszenie ogrodzeń 

2.2. Nazwa zadania: „Wymiana ogrodzenia budynku mieszkalnego PNGS położonego w Pasterka 
2 gm. Radków z gotowych systemowych paneli ogrodzeniowych". 

2.3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie w miejsce starego przewidzianego do rozbiórki 
drewnianego ogrodzenia terenu posesji budynku funkcyjnego PNGS położonego w Pasterce 2 
gm. Radków, ogrodzenia panelowego systemowego składającego się z paneli wykonanych 
technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych ocynkowanych ogniowo o 
różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych osadzonych w gniazdach cokołów 
betonowych na długości ogółem łącznie z bramą i furtkami 207,70 mb. 

2.4. Roboty rozbiórkowe: 
- rozebranie starych części ogrodzenia ze sztachet drewnianych- obmiar m̂  270,00 
- wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowisko - obmiar 
m̂  11,40. 

2.5. Roboty budowlano-montażowe: 
- osadzić słupki z profili zamkniętych w cokołach betonowych na poziomie powierzchni 
gruntu, 
- zamontować przęsła ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze 
brązowym RAL 8007 lub 8011 z drutu o grub. 5 mm. 
- wykonać i zamontować bramę wjazdową w kolorze brązowym szt.l i 3 furtki w miejscu 
wskazanym i uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Specyfikacja Techniczna Wykonania I 
Odbioru Robót - zał. nr. 1 do ogłoszenia, oraz przedmiar robót - zał.nr.2 do ogłoszenia 

3.1. Miejsce realizacji zamówienia: budynek mieszkalny PNGS położony w Pasterce 2 gm. 
Radków, nr. ewidencyjny dz. 167 AM - 2, gm. Radków, Obręb Pasterka. 

3.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od darty podpisania umowy. 
3. 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielił 

gwarancji w wymiarze 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót. 

4.1. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy . 
a) Przyjętą formą wynagrodzenia przez Zamawiającego za wykonanie zadania jest 

wynagrodzenie kosztorysowe, które zdefiniuje w art.629-631 k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964r.- kodeks cywilny( Dz U z dnia 1964r nr 16, poz.93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia 
określa w art.629-631 K. C. w związku z art.3 ust.l ustawy z dnia 05 lipca 2001 r o cenach 
(Dz.U.nr 97, poz.1050 z późn.zm.j.Wzór umowy stanowi załącznik nr.4 do ogłoszenia. 

b) Dla sporządzenia kosztorysu ofertowego oferent - wykonawca winien zastosować własną 
wycenę indywidualną opartą na zał.nr 1 i 2 do ogłoszenia oraz własnej analizie, sposób 
wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych pozostawia się Wykonawcy. 

c) Ceny jednostkowe materiałów do kosztorysowania należy przyjmować z kosztami zakupu. 
d) Wykonawca ustalając cenę brutto dolicza do wartości oferty netto (wynikającej z załączonego 

kosztorysu ofertowego) podatek pd towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki. 
e) Cena ofertowa musi zawierać wycenę wszelkich nakładów niezbędnych do wykonania ^ 

przedmiotu zamówienia w całości na zasadach i warunkach określonych przez 
Zamawiającego, niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z przedmiaru robót, 
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a bez których nie można wykonać zamówienia i musi wynikać z załączonego do oferty 
kosztorysu ofertowego. 

5. Kryteria oceny ofert 
5.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny (waga 

100 %. 
5.2. Ocena ofert będzie dokonana wg poniższego wzoru: . 

A = Cmin / C bad, gdzie: - i o . . 

A - ocena punktowa badanej oferty, 
Cmin - najniższa cena ryczałtowa brutto spośród złożonych ofert, : ^ 
Cbad - cena ryczałtowa brutto oferty 
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, 
może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 

5.3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów 
w wyniku oceny oferty na podstawie kryterium oceny określonej powyżej. 

6. Osoba prowadząca zamówienie: 
Irena Bogdan-Czmer, tel. (74) 8654922, e-mail: inwestycje@pngs.com.pl 

7.1. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty. 
7.2. Oferty należy złożyć, wg indywidualnego wyboru: 

osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany w 1 niniejszego ogłoszenia) 
w pokoju nr 10 - Sekretariat lub, 
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres wskazany w 1 niniejszego ogłoszenia) lub, 
faksem pod numer (74) 8654918 lub, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferta@pngs.com.pl. 
7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
7.4. Przesyłaną korespondencje w celach identyfikacyjnych należy oznaczyć tytułem: „Wymiana 

ogrodzenia budynku mieszkalnego PNGS położonego w Pasterka 2 gm. Radków z gotowych 
systemowych paneli ogrodzeniowych". 

7.4. Oferty należy złożyć do dnia 14.09.2017 r. do godz. 8:00. 
7.5. O dochowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje data i godzina wpłynięcia ofert do 

siedziby Zamawiającego. 
8. Termin związania oferenta z ofertą wynosi 14 dni. 
9. Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się 

z oferentami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

ZATWIERDZAM 

Kudowa Zdrój dn 

Załączniki: 
Zał. nr. 1. 
Zał.nr.2 
Zał.nr.3 - wzór oferty ^ * 

Sporządził: DR 
Kont:(+48) 695 815 677 
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