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ZAPYTANIE CENOS/E
dotyczące zamówień poniżei 30 000 eufo netto

Podstawa pfawna prowadzonego postęPowania:

$ 4 Regulamin udzielania zam6wteń publicznych w Gorczańskrm Parku Narodowym
(doĘczący wydatkowania śtodków publicznych o wartości poniżej 30 000 € netto).

Gotczański Park NatodorrT rv Potębie Wielkiej Ż^Prasz^ do złożenia ofett cenowych na:

1. Przedmiot zamóu,ienia:

Zamó,łłtenje p o dzieiono na z adanja cz ę ś ciowe :

o Dostawa feromonów - ąadanie nr 7

Feromony Ipsodor W: 2 110szt.

Feromony Trypodor: 50szt.
Feromony Lymodot: 70szt.

o Dostawa osłon (spiral) wierzchołkow]'ch o 9-11mm- 6 000szt.- (adanie nr 2
o Dostawa repelentu Cetvacol- 910 Ę- (adanie nr 3

o Dostawa tepelentu \YAM Extta - 665 Ę- 7adanie nr 1

Przewid1'wany tetmin rcaltzacJt dostaw1. po złożeniu pisemnego zamo.'vjenia..

- zadanie nr 1: L0 lipca2017 r.

- zadante m 2,3,4- 28 sierpnia 201'7t.

Miejsce i termin złożenia ofetĘ: Gorczański Park Narodowy, Poręba rWielka 590, 34-735

Niedźwiedź, - do 04.07.2017 t do godz. 9oo.

Wy'magany okr'es gwaran cjt - 21 miesiące.

Sposób ptŻ)€otowania oferty: fotma pisemna w języku polskim ptzesłana drogą elektronicznąz dopiskiem

,,ofetta na dostawę środków ochrony lasu''. Zgodnie z \ 4 ust. 7 Regulaminu udzielatia zamówień
publicznych w GPN skan oferty może być przesłany faksem lub droga elektroniczną. Dopuszcza
się przesłanie oferty na adres e_mail: €pn(g)gorcepll.Pl w terminie jw.

Tetmin i forma płatności: płatność ptzelewem w tetminie do 60 dni od daty doręczenia faktury przez

\Ękonawcę.

Cena winna zawjenć koszt dostawy towaru do dyrekcji Gotczańskiego Parku Natodowego.

Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polsklch z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.
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