
Znak sprawy ZBE.371.11.2020       Kudowa Zdrój 21.10.2020r. 
 

           
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
 

1. Zamawiający :  
Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, NIP: 883-185-29-45 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia : 

Prowadzenie konserwacji platformy pionowej E07 w budynku Ekocentrum w okresie 3 lat  
 

3. Termin wykonania zamówienia: 
Od dnia 01. 01. 2021 r.  do dnia  31. 12. 2023r. 
 

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
Warunki jakie ma spełnić wykonawca oraz obowiązki wykonawcy określa wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: 
 
Pracownik Wykonawcy, który realizował będzie przedmiot umowy posiadał będzie aktualne: 
a) uprawnienia elektroenergetyczne kategorii E1 do 1 kV  
b) Zaświadczenie Kwalifikacyjne  wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do Konserwacji Urządzeń 

Transportu Bliskiego w kategorii DN. 
 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
100% - cena 
 

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail) 
 
Tomasz Mazur, tel. 74 8654923  e-mail t.mazur@pngs.com.pl 
 

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty : 
 
Ofertę złożyć należy do dnia 30.10.2020r. do godz.12:00.  
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 
atramentem lub długopisem na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Wzór umowy stanowi 
załącznik nr 2.  
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
 
Do oferty dołączyć należy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: uprawnień 
elektroenergetycznych kategorii E1 do 1 kV  oraz Zaświadczenie Kwalifikacyjne  wydane przez Urząd 
Dozoru Technicznego do Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii DN posiadane przez 
pracownika wykonawcy. 
  
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis : 
„Prowadzenie konserwacji platformy pionowej E07 w budynku Ekocentrum w okresie 3 lat” oraz umieścić 
dane wykonawcy.  

mailto:t.mazur@pngs.com.pl


Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w pokoju nr 10- sekretariat, pocztą , pocztą elektroniczną 
na adres : oferta@pngs.com.pl w tytule „Prowadzenie konserwacji platformy pionowej E07 w budynku 
Ekocentrum w okresie 3 lat ” lub faksem pod nr 74 8654918. 
 

9. Termin związania ofertą : 
 
14 dni 
 
 
 

p.o. Dyrektora PNGS 
 

/-/ mgr inż. Bartłomiej Jakubowski 


