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

30 000 euro 

 

W związku z art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
tj. Dz.U. z 2019 poz.1843 

Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza do składania ofert w poniższym postępowaniu. 

1. Zamawiający:  Park Narodowy Gór Stołowych 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2019 poz.1843 

3. Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie stanowisk edukacyjnych na Ścieżce Skalnych Grzybów na terenie PNGS. 

CPV  44112000-8,    

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania stanowisk 

edukacyjnych na Ścieżce Skalnych Grzybów na terenie PNGS zgodnie z opisem zawartym w załączniku do 

ogłoszenia. (załącznik nr 1) 

Lokalizację stanowisk na terenie PN Gór Stołowych zawiera mapa (załącznik nr 2). 

4. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 31.10.2020 r. 

5. Kryteria oceny: 

- Cena (C) – max. 100 pkt. – ocena punktowa zostanie wyliczona wg wzoru: 
 

 Cena najtańszej oferty 
 C = ----------------------------------- x 100 pkt. 
 Cena badanej oferty 

Maksymalnie w postępowaniu otrzymać można 100 pkt. 

Realizacja zadania zostanie zlecona Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium 
(C) Cena. 

6. Inne istotne warunki zamówienia: nie dotyczy 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów: nie dotyczy 

8. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 3 do 
ogłoszenia. 



Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić 
napis „Wykonanie stanowisk edukacyjnych na Ścieżce Skalnych Grzybów na terenie PNGS”. 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 (sekretariat), pocztą tradycyjną, pocztą 
elektroniczną na adres: oferta@pngs.com.pl lub faksem pod nr (074) 865-49-18. W przypadku 
składania ofert pocztą elektroniczną Oferent zobowiązany jest uzyskać z Sekretariatu PNGS 
potwierdzenie doręczenia oferty. 

9. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia  21.05. 2020 r. do godz. 12:00. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

Klauzula informacyjna RODO – załącznik 5 do ogłoszenia. 

 

 

Dyrektor PNGS 

/-/ mgr inż. Bartosz Małek 
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