Znak sprawy: GIS/2920/2014 /mb

Drawno, dnia 17.07.2014

Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2
73-220 Drawno

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na zadanie
pn.: „Zakup klimatyzatora wraz z montażem”.
Zadanie realizowane w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pn „Wdrożenie systemu zarządzania stanem zasobów przyrodniczych w Drawieński Parku
Narodowym- etap II”
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.
I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1.
II. Minimalny okres gwarancji na sprzęt – 2 lata.
III. Wybór oferty:
Przy wyborze propozycji do realizacji rozpatrywane będą oferty spełniające wymogi
Zamawiającego zwarte w zaproszeniu.
Kryterium wyboru oferty będzie cena.
Cena brutto- 100%
IV. Wymagany termin realizacji zadania oraz płatności
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 18.VIII.2014
Płatność 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
V. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1. Formularz oferty cenowej (załącznik nr 2) oraz zaparafowany wzór umowy należy
dostarczyć do siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego tj.
Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2
73-220 Drawno
email: dpn@dpn.pl
do dnia 24.07.2014 do godziny 11.00
VI. Osoba do kontaktów:
1. Marcin Bielatko, Starszy referent ds. GIS/ABI, Tel. 95 768 2051

Załącznik nr 1

Klimatyzator ścienny SAMSUNG AR09HSFSBWKNZE/X SERIA Classic+

Montaż:
- zawieszenie jednostki wewnętrznej do wysokości 3 metrów
- zawieszenie jednostki zewnętrznej do wysokości 2 metrów
- instalacja gazu chłodniczego do dł. 3,5 metrów
Zakres przedmiotu zapytania obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia.

Załącznik nr 2
Formularz oferty cenowej
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 17.07.2014, znak sprawy GIS/2920/2014/mb
składam ofertę na:
„Zakup klimatyzatora wraz z montażem”
Zarejestrowana nazwa Dostawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zarejestrowany adres Dostawcy:
Ulica ………………………………………………………………………nr domu……………………
kod………………………miejscowość……………………….…………
Tel ………………………………….fax …………………………………
REGON ……………………………NIP…………………………………
Oferuję cenę:
Nazwa

Cena netto

Podatek
VAT (%)

Podatek
VAT (zł)

Cenna
brutto

Słownie cena brutto

Zakup klimatyzatora
wraz z montażem

1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.

……………………..

……………………

Data

Podpis

