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Zn spr. DPiO -4482./2011 

 

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
 

 

 „Zakup NOKTOWIZORA”  

projekt nr LIFE09 NAT/PL/000263 

„POLSKIE OSTOJE PTAKÓW” 

 

Wybór wykonawcy na podstawie publicznego ogłoszenia i wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

Termin składania ofert:     03.11. 2011 r. do godz. 15:00  

 

 

 

 

 

 

 

Drawno, dnia  19.10. 2011 r.      Zatwierdzam: 

p.o. Dyrektor 

Drawieńskiego Parku Narodowego 

dr inż. Paweł Bilski  
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I. Rozdział: Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, NIP 594-14-05-252;  

Tel 957682051, fax 957682510, e-mail:dpn@dpn.pl, www.dpn.pl 

 

II. Rozdział: Tryb udzielenia zamówienia 

Zapytanie ofertowe, szacunkowa wartość zamówienia poniżej 14.000 euro art. 4 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz 759). 

 

III. Rozdział: Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu LIFE+ „POLSKIE OSTOJE PTAKÓW”, umowa 

LIFE09 NAT/PL/000263, Nr działania w projekcie E.3a/2 „Monitoring sukcesu lęgowego ptaków w 

koloniach lęgowych Drawieńskiego Parku Narodowego”  

 

zakup 1 szt. noktowizora typ ATN Night Spirit 2I gen. 2+ 

 

2. Zawartość zestawu: 

 Futerał do noktowizora 

 Nakrywka obiektywu 

 2 szt. baterii akumulatorowej CR123 3V 

 Ładowarka do baterii CR123 3V 

 Karta gwarancyjna 

 Instrukcja obsługi w j. polskim 

 

3. Dostawa noktowizora do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w ciągu 15 dni od 

daty podpisania umowy. 

 

4. Płatność przelewem 30 dni na wskazane w umowie konto Wykonawcy liczone od daty 

dostarczenia towaru oraz faktury do siedziby Zamawiającego. 

 

IV. Rozdział: Termin związania ofertą. 

Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

V. Rozdział:  Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Sposób złożenia oferty 

1.1. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może przygotować własne formularze pod 

warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do 

niniejszego zapytania ofertowego. 
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1.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną 

techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego 

podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).  

1.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę.  

1.5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę 

upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.  

1.6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię dokumentów, musi być ona poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  (Wykonawca składa własnoręczny podpis 

poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).  

1.7. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 

obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie 

będą brane pod uwagę. 

1.8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  

1.9. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

 

VI. Rozdział: Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Oferta (musi zawierać dane firmy, nazwa, adres firmy, adres właściciela (jeśli jest inny niż 

adres firmy), NIP, REGON, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, 

2. Wartość oferty: 

Netto ………………zł słownie ………………………………………………….zł. Vat ...…% 

Brutto …….…..……..zł słownie …………………….………………………………………zł   

3. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w sekretariacie DPN adres: Drawieński Park 

Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno do dnia 3 listopada 2011r. do godz. 15.00 z 

dopiskiem „Oferta LIFE+ NOKTOWIZOR”   

4. Ofertę można przesłać faksem na nr 957682510 lub e-mailem dpn@dpn.pl  

VII.  Rozdział: Oferty częściowe i wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia zamówienia na części ani składania oferty 

wariantowej. 

VIII. Rozdział: Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX.  Rozdział: Opis kryteriów Ocena ofert 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował wyłącznie jedno 

kryterium: cena – 100%. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą 

ceną  

 

X.  Rozdział: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  
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2. Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) nie stanowią: 

a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego),  

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami. 

       

Załączniki: 

1. Wzór Oferty 

2. Wzór umowy 

 

 

Sporządziła Małgorzata Domagała 

Data …………………… podpis …………………. 

Sprawdziła Monika Gdaniec 

Data ……………………..podpis ………………… 

 

 


