Identyfikator: PP/42/DU/RB/2018
Kudowa Zdrój 27.07.2018
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
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Nazwa: Remont infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2018 roku – bramy przed wejściem na
Szczeliniec Wielki i do Błędnych Skał

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączone szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
załącznikami.
kod CPV: 45000000-0

3. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 30.11.2018.
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
A) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie
dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu,
zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Formularz oferta).

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.

Wagi kryterium oceny ofert stanowią:
K1 - cena – 60%,
K2 – okres gwarancji – 40 %

2.

Zasady przydzielania punktów

1)

Cena ofertowa – K1

przyjmuje się , że najwyższą ilość punktów , tj., 60, otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych
w ofertach wykonawców, ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
K1= (Cn : Co ) x60
gdzie: Cn - cena najniższa ; Co - cena ofertowa badana
2)
Okres gwarancji – K2- przyjmuje się , że w przypadku zaoferowania: maksymalnego terminu (ilość miesięcy)
gwarancji tj. 76 miesięcy – oferta otrzyma 40 pkt.; minimalnego terminu (ilość miesięcy) gwarancji tj. 36 miesięcy
– oferta otrzyma 0 pkt. Okres gwarancji punktowany będzie wg wzoru:

K2 = OG – 36

gdzie: OG – okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w miesiącach (pomiędzy 36 a 76).

3.
W przypadku złożenia oferty, w której okres gwarancji będzie dłuższy niż 76 miesięcy zamawiający do
oceny oferty przyjmie zawsze okres 76 miesięcy jako graniczny podlegający ocenie punktowej, a okres dłuższy
zadeklarowany w ofercie zostanie wpisany do dokumentu gwarancyjnego.
4.
W przypadku zaoferowania ilości miesięcy gwarancji mniej niż 36 zamawiający odrzuci ofertę jaką
niezgodną z treścią ogłoszenia.
5.

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów K = K1 +K2 będzie największa.

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
A. Pan Damian Sugiero, tel. 748654925 udostępnianie@pngs.com.pl Kontakt z wymienioną osobą jest
możliwy w godzinach pracy Parku Narodowego Gór Stołowych.
7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z
załączonymi kosztorysami ofertowymi.
Oferty składać należy do dnia 03.08.2018r. do godz. 11.00 w formie pisemnej na adres:
Park Narodowy Gór Stołowych , 57-350 Kudowa Zdrój. ul. Słoneczna 31 osobiście lub za pośrednictwem
poczty pod ten sam adres.
Termin związania ofertą : 14 dni
8. Źródło finansowania
Zadanie jest dofinansowane (współfinansowane) przez: fundusz leśny (Decyzja nr 138 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – (SOPZ)
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Projekt i dokumentacja techniczna bramy przed wejściem na Szczeliniec Wielki
Załącznik nr 4 - Projekt i dokumentacja techniczna bramy przed wejściem na Błędne Skały
Załącznik nr 5: Wzór umowy.
Załącznik nr 6: Klauzula informacyjna RODO.

Zastępca Dyrektora
/ - / mgr inż. Bartłomiej Jakubowski

