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Park Narodowy Gór Stołowych składa zapytanie ofertowe na: „Wykonanie utwardzenia drogi 
dojazdowej do śmietnika przy parkingu „YMCA" w Kudowie Zdroju" 

Zakres prac przewidzianych do wykonania: 
1. Wypełnienie kolein w nawierzchni drogi leśnej z tłucznia kamiennego frakcji 0,31 - 0,62 

mm (kruszywo PNGS ) gr. 20 cm, długość drogi 100 mb /w m2 200. 
2. Miejsce realizacji zadania teren PNGS działka nr 1254/133, obręb 0001 Bukowina, Kudowa 

Zdrój na terenie w obrębie polany „YMCA". 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz ponosić 

będzie odpowiedzialność za zaistniałe wypadki przy pracy. 
4. Przedstawiona oferta ma zawierać cenę ryczałtową wykonania całości zadania za 

robociznę i pracę sprzętu bez kosztów materiału ( którym dysponuje Zamawiający w ilości 
96 ton frakcji 0.31- 0.62 mm) transport Wykonawcy z odległości 10 km z 0.0. Szczeliniec i 
Czerwona Woda. 

5. Warunki płatności: do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 
Zamawiającego. 

6. Termin realizacji zamówienia: do 28.05.2018r. 
7. Kryteria wyboru oferty: cena 100%. 
8. Termin składania ofert: do 25.05.2018r godz.l3 
9. Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 10), ul. Słoneczna 

31, 57-350 Kudowa Zdrój za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
oferta@pngs.com.pl, lub faxem pod numer (074) 865-49-18 do dnia 24.03.2017r. 

10. Wymagane dokumenty : wypełniony formularz oferty (załącznik Nr 1) 

W załączeniu: 

Kudowa Zdrój, dnia 23.05.2018r 
DR.372.4.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1) Przedmiar robót zał. nr.2 

Sporządził :DR 

Polskie 
Parki 
Narodowe 
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Załącznik nr 1 
OFERTA 

Nazwa i siedziba wykonawcy: 

NIP: 
REGON: 
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: 
adres e-mail Wykonawcy: 

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

Nawiązując do zaroszenia do złożenia oferty na: „Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do 
śmietnika przy parkingu „YMCA" w Kudowie Zdroju 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zaproszeniem do składania ofert, 
i umową na następujących warunkach - cena ryczałtowa: 

Cena za wykonanie zamówienia: cena brutto , podatek 
VAT ( %) w wysokości: 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zamówienie wykonamy do dnia . 

5. Oświadczam, że firma którą reprezentuję: 
a. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Remont drogi tłuczniowej Bł.Skały rok 2018 OBMIAR 

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia J.m. Poszcz. Razem 
1 Dojazd do śmietnika przy parkingu YMCA 
1 KNNR6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu m2 

d.1 0204-01 10 cm 
100*2 m2 200.000 

RAZEM 200.000 
2 KNNR6 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze m2 

d.1 0113-05 niu 10 cm 
100*2 m2 200.000 

fRAZEM 200.000 
3 KNNR6 Profilowanie 1 zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicżnie w gruncie m2 

d.1 0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
100*3.45 m2 345.000 

RAZEM 345.000 
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m3 ż m3 

d.1 0221-04 transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III 
96 ton podzielone przez 1,6 = 60 m3 

Analogla;transport materiałów budowlanych z miejsca składowania do 
miejsca wbudowania, na odl.8 km 
60 m3 60.000 

RAZEM 60.000 
5 KNNR1 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samo m3 

d.1 0208-02 wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu l-IV) po
nad 1 km 
Krotność = 8 
60 m3 60.000 

RAZEM 60.000 
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