Drawieński Park Narodowy
73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel. 95 768 2051 fax. 95 768 2510
www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl
Drawno, dnia 16.06.2014r.
Znak spr.: SM-2461/14/js-b
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie
„Zakup i montaż skrzynek rozrodczych dla nietoperzy ”.
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
Zadanie realizowane jest w ramach wniosku, pn. „Ochrona przyrody Drawieńskiego
Parku Narodowego poprzez ochronę czynną, monitoring przyrodniczy oraz
zapobieganie antropopresji” i jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

I.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem (zgodnie

z wytycznymi – załącznik nr 1) na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
(lokalizacja wg załączonej mapy poglądowej –załącznik nr 2) 100 sztuk nowych
skrzynek rozrodczych typu ISSEL wraz z gwoździami nierdzewnymi (200 szt.) do
umocowania skrzynek na drzewach (mocowanie na 2 gwoździach góra-dół). Skrzynki
muszą być opatrzone blaszanymi tabliczkami (o wymiarach 6X3 cm) odpornymi na
warunki atmosferyczne z logo NFOŚiGW (dostarczone przez Zamawiającego) oraz
naniesionym numerem inwentarzowym indywidualnym dla każdej skrzynki (od
1/2014 do 100/2014). Powyższe oznaczenia należy umieścić na bocznej ściance
skrzynki.
2.

Skrzynka rozrodcza musi spełniać następujące parametry:
a) wysokość: 35 cm,
b) szerokość: 26 cm,
c) głębokość: 18 cm,
d) wymiary szczeliny wlotowej: 220 mmx18 mm,
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e) długość uchwytu mocującego: 48 cm,
f) grubość desek: 2 cm,
g) deski nieheblowane, sosnowe,
h) wnętrze skrzynek chropowate, szczególnie na ściance tylnej,
i) łączenia desek na gwoździach lub śrubach,
j) skrzynka nie może nigdzie przeświecać,
k) skrzynka nie może być impregnowana,
l) przednia ścianka z możliwością otwierana podczas kontroli,
II. Wybór oferty:
1. Kryterium wyboru oferty będzie cena.
2. Cena brutto – 100%.

III.

Wymagany termin realizacji zadania oraz płatność:

Zadanie musi być realizowane od 4 sierpnia 2014r. do 8 września 2014r.
Płatność: 30 dni od dnia dostarczenia, faktury VAT oraz zatwierdzonego protokołu
odbioru.

IV.

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć osobiście lub listownie lub emailem w siedzibie
Zamawiającego, tj. Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno lub e-mailem: dpn@dpn.pl, w terminie do dnia
24.06.2014r. do godziny 14:00.

V.

Osoba do kontaktów:

Joanna Sanocka- Bielatko – Adiunkt Parku, Tel. 95 768 2051, wew. 27.
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Załącznik nr 1
Wytyczne montażu skrzynek dla nietoperzy

1. Montaż w miejscach i w ilości wskazanej przez Zamawiającego.
2. Wysokość wywieszenia 3-4 m nad ziemią.
3. Skrzynki wieszane pojedynczo na drzewie. Odstępy pomiędzy skrzynkami w
zależności od warunków w terenie.
4. Miejsce osłonięte od wiatru, wystawa południowa, od południowo-wschodniej
do południowo-zachodniej.
5. Wlot do skrzynki swobodny, nie blokowany przez gałęzie, podrosty.
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3

Formularz oferty cenowej
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty znak spr.: SM-2461/14/js-b
składam ofertę na zadania, pn.: „Zakup i montaż skrzynek rozrodczych dla
nietoperzy ”.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię nazwisko
………………………………..…………………………………………
Zarejestrowany adres Wykonawcy/ adres zamieszkania*
ulica………………………………nr domu……………………………..
kod………………………………...miejscowość………………………..
tel………………………………….fax…………………………………..
REGON……………………………NIP…………………………………
Oferuję cenę:
Netto (cyfrowo i słownie):……………………………………………… zł
Brutto (cyfrowo i słownie):……………………………………………… zł
Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym
zamówieniem.

……………………..
Data

……………………
Podpis
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Załącznik nr 4

Drawno, dnia ……… r.
PROTOKÓŁ ODBIORU
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Drawieński Park Narodowy
Ul. Leśników 2
73-220 Drawno
NIP: 594-16-00-692

1.

Zamawiający

potwierdza

wykonanie

zadania

zgodnego

z

umową

nr

……………….…………./……… r. z dnia……………..
2. Uwagi do protokołu odbioru:……………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….
3. Podpisany protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury VAT na
kwotę………………………………….

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5
UMOWA nr ……………..
Zawarta w dniu …………….. roku w Drawnie pomiędzy

Drawieńskim Parku

Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, NIP:594-160-06-92, reprezentowanym
………………………………………….zwanym

przez
a

Zamawiającym

…………………………………..NIP………………reprezentowanym

przez…………………………………………zwanym Wykonawcą, o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest zakup z dostawą i montażem (zgodnie z wytycznymi

– załącznik nr 1 do umowy) na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (lokalizacja
wg załączonej mapy poglądowej –załącznik nr 2 do umowy)

100 sztuk nowych

skrzynek rozrodczych typu ISSEL wraz z gwoździami nierdzewnymi (200 szt.) do
umocowania skrzynek na drzewach (mocowanie na 2 gwoździach góra-dół). Skrzynki
muszą być opatrzone blaszanymi tabliczkami (o wymiarach 6X3 cm) odpornymi na
warunki atmosferyczne z logo NFOŚiGW (dostarczone przez Zamawiającego) oraz
naniesionym numerem inwentarzowym indywidualnym dla każdej skrzynki. (od
1/2014 do 100/2014). Powyższe oznaczenia należy umieścić na bocznej ściance
skrzynki.
2. Dokładne lokalizacje montażu skrzynek co do wydzielenia wskaże Zamawiający
po podpisaniu umowy.
3.

Skrzynka rozrodcza musi spełniać następujące parametry:
a) wysokość: 35 cm,
b) szerokość: 26 cm,
c) głębokość: 18 cm,
d) wymiary szczeliny wlotowej: 220 mmx18 mm,
e) długość uchwytu mocującego: 48 cm,
f) grubość desek: 2 cm,
g) deski nieheblowane, sosnowe,
h) wnętrze skrzynek chropowate, szczególnie na ściance tylnej,
i) łączenia desek na gwoździach lub śrubach,
j) skrzynka nie może nigdzie przeświecać,
k). skrzynka nie może być impregnowana,
l) przednia ścianka z możliwością otwierana podczas kontroli.
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4. Na dostarczone Zamawiającemu skrzynki rozrodcze udzielone zostaną
gwarancje na co najmniej 3 lata.
§2
Przy wykonywaniu montażu Wykonawca uwzględni wskazówki Zamawiającego.
§3
Czas realizacji zadania od 4 sierpnia 2014r. do 8 września 2014r.
§4
1. Strony ustalają cenę: ………………….zł brutto, słownie:………………………….zł
brutto.
2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat wraz z
zatwierdzonym protokołem odbioru.
§5
W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Wykonawca nie rozpoczął prac lub nie podjął ich po przerwaniu pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Strony rozstrzygają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§7
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminach prowadzonych prac, przed ich
rozpoczęciem, a Zamawiający wyda mu zgodę na poruszanie się po terenie DPN.
§8
Realizowane zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
§9
Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
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Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do umowy nr………………………
Wytyczne montażu skrzynek dla nietoperzy

1. Montaż w miejscach i w ilości wskazanej przez Zamawiającego.
2. Wysokość wywieszenia 3-4 m nad ziemią.
3. Skrzynki wieszane pojedynczo na drzewie. Odstępy pomiędzy skrzynkami w
zależności od warunków w terenie.
4. Miejsce osłonięte od wiatru, wystawa południowa, od południowo-wschodniej
do południowo-zachodniej.
5. Wlot do skrzynki swobodny, nie blokowany przez gałęzie, podrosty.
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Załącznik nr 2 do umowy nr………………………..
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