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 29.08.2014r.
Znak spr.: SM-3471/14/js-b/ib

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej w zakresie „Wykonanie tabliczek ”.
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.
Zadanie realizowane jest w ramach wniosku, pn. „Monitoring pospolitych ptaków lęgowych i
ochrona czynna nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym” współfinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie.
I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z dostawą 8 sztuk tabliczek o następujących
parametrach:
a). wysokość 9 cm,
b). szerokość 3 cm,
c). druk solwentowy,
d). blacha ocynkowana.
Na tabliczkach należy umieścić logotypy: Drawieńskiego Parku Narodowego oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
dostarczone przez Zamawiającego. Wykonanie nastąpi po wcześniejszej akceptacji projekt
przez Zamawiającego.
II. Wybór oferty:
1. Kryterium wyboru oferty będzie cena.
2. Cena brutto – 100%.
III. Wymagany termin realizacji zadania oraz płatność:
Zadanie musi być zrealizowane do 22 września 2014r. do godziny: 15:00. Płatność: 30 dni
od dnia dostarczenia, faktury VAT oraz zatwierdzonego protokołu odbioru.
III. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć emailem na adres: dpn@dpn.pl,

w terminie do dnia

05.09.2014r. do godziny 12:00.
IV. Osoba do kontaktów:
Izabela Baczyńska – Kierownik Działu Udostępnienia Parku i Edukacji, tel. 95 768 2051
wew. 24; Joanna Sanocka-Bielatko – Adiunkt Parku, tel. 95 768 2051, wew. 27
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Załącznik nr 1

Formularz oferty cenowej
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty znak spr.: SM-3471/14/js-b/ib
składam ofertę na zadania, pn.: „Wykonanie tabliczek ”.

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 2

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 zamówieniem 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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