
                                                                                           Drawno, dnia 09. 11.2012 

Drawieński Park Narodowy  

ul. Leśników 2  

73-220 Drawno 

Zn. Spr.  SA - 4665/2012 jw 

 

ZAPROSZENIE 

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: 

„Wykonanie pomiarów elektrycznych”. 
 
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 14 000 euro. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów elektrycznych i dostarczenie 
dokumentacji z wykoanych pomiarów do dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego: 
 

1. Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  - pomiarów 6         

Podstawa: KNR-W4-031205-01 

2. Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego – pomiarów 24        

Podstawa: KNR-W 4-031205-02 

3. Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia – pomiarów 520      Podstawa: KNR-W 4-031202-01 

4. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pierwsza próba działania 

wyłącznika różnicoprądowego – pomiarów 21        Podstawa: KNR-W 4-031209-01 

5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – następna próba działania 

wyłącznika różnicoprądowego – pomiarów 475       Podstawa: KNR-W 4-031209-02 

Powyższe pomiary należy wykonać w 24 budynkach Drawieńskiego Parku Narodowego.  

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty przekaże Wykonawcy szczegółową 
dokumentację w których miejscach należy wykonać pomiary. 

 
 

II. Wymagania stawiane Oferentowi: 
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć uprawnienia do wykonywania pomiarów 
elektrycznych. 

       2.  Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji po wykonaniu pomiarów.. 

         . 
 
III. Wybór oferty: 

  1. Kryterium wyboru oferty będzie cena. 
  2. Cena brutto – 100% 
 



IV. Wymagany termin realizacji zadania oraz płatność: 
      1. Termin realizacji zamówienia przewidziano od dnia podpisania umowy do dnia 10. 12. 
2012 roku. Płatność: 30 dni od dnia wykonania pomiarów oraz otrzymanej faktury VAT 
potwierdzonej protokołem do siedziby Zamawiającego. 

 
 
 

V. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 
     1. Oferty należy składać do dnia 19. 11. 2012 r., do godziny 11:00 na adres: 
Drawieńskiego Parku Narodowego, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „Wykonanie pomiarów elektrycznych”. 

 
 

VI. Osoba do kontaktów: 
1. Jerzy Wiewiórowski – kierownik sekcji administracyjnej tel. 691448725 lub 

957682051 wew.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Formularz oferty cenowej 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej znak sprawy SA - 4665/2012 jw. 
składam ofertę na zadania, pn.: „Wykonanie pomiarów elektrycznych” w terminach wskazanych w 
zaproszeniu. 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię nazwisko* 

………………………………..………………………………………… 

Zarejestrowany adres Wykonawcy/ adres zamieszkania* 

ulica………………………………nr domu…………………………….. 

kod………………………………...miejscowość……………………….. 

tel………………………………….fax………………………………….. 

REGON……………………………NIP………………………………… 

 

Oferuję cenę: 

1. Wykonanie pomiarów elektrycznych – kwota netto ……………….. zł, Vat 

……% ,   kwota brutto ……………………zł 

 

 

brutto  (słownie):………………………………………………………………………….. zł 

                           

1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.  
2. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. 
 

 

 

……………………..         …………………… 

               Data          Podpis 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

 UMOWA nr K – 3700- …… /12 

 

Zawarta dnia ……….. w Drawnie pomiędzy Drawieńskim Paku Narodowym ul. Leśników 2; 

73-220 Drawno reprezentowanym przez Dyrektora dr inż. Pawła Bilskiego zwanym Zamawiającym a 

……………………………………….. reprezentowanym…………………………………zwanym  

Wykonawcą, o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest wykonanie pomiarów elektrycznych w 24 budynkach Drawieńskiego 

Parku Narodowego 

1. Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  - pomiarów 6         Podstawa: 

KNR-W4-031205-01 

2. Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego – pomiarów 24        

Podstawa: KNR-W 4-031205-02 

3. Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia – pomiarów 520 Podstawa: KNR-W 4-031202-01 

4. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pierwsza próba działania 

wyłącznika różnicoprądowego – pomiarów 21 Podstawa: KNR-W 4-031209-01 

5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – następna próba działania 

wyłącznika różnicoprądowego – pomiarów 475 Podstawa: KNR-W 4-031209-02 

 

 

                § 2 

 

Za przedmiot umowy wskazany w § 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę w wysokości 

…………..zł, słownie ………………………………………………………………………  

 

§ 3 

 Umowa jest zawarta na czas określony od dnia podpisania do 10.12.2012r.  

 

 

 



§ 4 

 

1. W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy powyżej 7 dni od ustalonego terminu 

Zamawiający będzie naliczał karne odsetki w wysokości 1% od każdego dnia zwłoki od 

wartości brutto przedmiotu umowy. 

2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

 

§ 5 

Strony ustalają warunki płatności: 

- przelewem, 30 dni od dnia wykonania pomiarów elektrycznych oraz otrzymanej faktury VAT  

potwierdzonej protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 

 Strony ustalają zakaz przekazania praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 7 

 Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 8 

 

 Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający                                                                             Wykonawca  

 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 3  

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

 

 Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony dnia ………………. 2012r. 

 

Strona przekazująca (Wykonawca): 

……………………………………. 

…………………………………… 

 

Strona odbierająca (Zamawiający): 

Drawieński Park Narodowy 

ul. Leśników 2   73-220 Drawno 

 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

 

1. Dokumentację z wykonanych pomiarów elektrycznych wraz o określeniem następnego 

wykonania pomiarów elektrycznych w ilości szt. 1 

 

UWAGI 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Strona przekazująca:                                                                             Strona odbierająca: 

 

 

 


