
 

          Kudowa Zdrój, 27.07.2017 

                                                                           ( miejscowość i data) 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

którego wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

 

Zamawiający:  

Park Narodowy Gór Stołowych 

ul. Słoneczna 31 , 57-350 Kudowa Zdrój 

1. Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest zakup repelentu, w formie pasty gotowej do smarowania z zawartością substancji 

aktywnej w postaci piasku kwarcowego min.250g w 1 kg środka, przeznaczony do stosowania w Parku Narodowym 

Gór Stołowych w celu ochrony  sadzonek drzew iglastych i liściastych (głównie jodły i buka) przed zgryzaniem przez 

jeleniowate, w ilości od 718 do721 kg (w oryginalnych nieotwieralnych opakowaniach) wraz z dostawą  do siedziby 

PNGS. 

2. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 15.09.2017 

3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:         --- 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, 

jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:     - 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: 

KRYTERIUM  – cena – waga 100%. 

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  

                                                  Cena oferowana minimalna brutto 

         Cena     =     -------------------------------------   x 100 pkt x 100% 

                                          
 Cena badanej oferty brutto

 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail) 

Edyta Gurba  tel. 74/865 49 21 

7. Termin, miejsce i  forma lub postać składania oferty : 

Towar należy dostarczyć do siedziby PNGS w terminie: od dnia podpisania umowy do 15.09.2017 r. 

Oferty proszę składać na załączonym formularzu do dnia 04.08.2017 r. do godz.12.00 na adres siedziby parku tj. ul. 

Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, faksem na numer tel. 74/866 14 36 lub e-mailem: oferta@pngs.com.pl (z 

dopiskiem „oferta na  repelent”). 

8. Termin związania ofertą : 14 dni 

Zatwierdzam: 

Dyrektor PNGS 

mgr inż. Bartosz Małek 


