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ZAPYTANIE CENOWE

doĘczące zamiwjeń poniżei 30 000 eufo netto

Gorczański Patk Narodo-y w Porębie Wietkiej zapIasza do złożenia ofert cenowvch na:

Przedmiot zamówienia: Modemizacia kotłowni w leśniczówce obwodu ochronnego Turbacz
Gorczańskiego Parku Narodowego 34-736 Lubomietz 372

Szczegółolw zakres robót określaptzedmiat robót stanowiący załącznlkdo niniejszeg o zapytanjacenov/ego.

1' Przewidy'wany termin tealtzacji zadania po podpisaniu umowy: 30 listopada Z0lg t.
2' Miejsce i terrnin złożenia ofety: Gorczański Park Narodowy, Poręba \Wielka 590, 34-735

Niedźwiedź, - do dnia 08.10.2018 f. do godz. 8oo.

3. Wymagan), oktes gwarancji _ 60 miesięcy.

Sposób pfŻygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim rv zaadtesorvanej kopercie z dopiskiem
,rModernizacia kotłowni w leśniczówce oo TurbaczLubomietz 372rr,

4' Termin i forma płatności: płatność ptzelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia fakatry ptzez

Ękonawcę.
5. oferolvafla cena jest ceną ryczałtolvą'

6. Cena podana w ofercie winna z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

7' N'{ając na uu'aclze zapis1' att.13 ust. 1 i 27ł<>zpotząd,ze.nia!)atlamenfu E'utopejskiego i Radv (L:Ł) 2016/679 z
27 krr,retrria 2(\16 r. rv sptarv'ie ocirr<lrrt, osób fiz-vcznych w związku z ptl.etwatzaniem cianych osoborł1,-ch i
rv sprar'vie slr'obtldrrego prze1lJlłłrr takjch clanvcirl otaz uclrvlenia cl-vrekq.rvl 95/16/\\,,T',zu,atrym dalej
,,ltoDo''. poniżej podajemv inforrnacjc i zasad,v ptŻetJł!-atŻ^fiia clalrych osoborrł-ch puez (}orczański Park
Natodorł1' rv Potębie Wielkiej, z sicdzibą Poręba \Vieika 590, 34 - 735 l.,Tiedźr.viec1ź:

o Aclmirristrato1m Pani/Pana (\Vyl<onarvc-i') darr-vch osoborvych 'jest Gorczański Park Naroclowv zsiedzrbą v'Potębie Wielkiej(zu'ana-c1alej: Park lub 7,amav,ia1ący) z siedzibą P"'.ęb'#;ń'" ii,'\i _
7 3 5 N i eld źwiedź : adtes e_rrrail:p;pn@gorcepn.pl nr tel. : (1 8) 33 n cj +s.
o \\l'ę 11r52ę]kich sptarvaclr dr:lryczących przctlva''atlia danyclr osc.,bow1.ch ptzez Park rrroznakontaktolvać się z 51.2112cŻonl1n rr, Ę'm cellu Inspektoiem oclrronj, purr,'.1r, acltes email:

ioc1(d,go1rcepn.pl telefon: (18)331'7945lub osobiście w siedzibie Patku' 
J

być lx,yrażona w złotych poiskich



o PanifPana.dane (lsobolve 1)rzet\v^tzane będą na pcldstalr,i e afi' 6 rrst. 1 lit. c IłODO w zxviąz'ku z,przepisatrri usta\\T z dnia 29 stl'cznia 2004 r. _ I]ra.,ro zamówień publicznvcl-r pz' tJ. z 201,7 r'
p<',z. 7579), clalej 

',ustarva I'zP" rv celu zwtązanytn z postępo$/airierl' o ucizielerrie zamowientapubliczncgo plr.: ,rModernizacia kotłowni w leśniczó*i" oo Tutbacz Lubomietz 372r,prr;rvacizonyrn r.v, trybic z,.rpr,t,rnia ccn{ )wetlo. --'- =-^"-^- "'- )

e odbiorcanri Pań"ctrv,r darrr'.ch osoborwclr są lub mogą bvć:) osob1' lub podnrion, któnrrl uclostę1lniona zostarrl clokumentacja postęporvania rv oparciu o
^tt' 

8 ot^'1' att' 96 ust' 3 usrar.W Pzp v,, Żw. z att. 1 ustavy z' dnia ó'rwześnia 200i r. o dc',siępie dc,infor'mac ji publiczncJ (t'j. Dz. t': . z żorc t., poŻ. 17 64 z prłn. 
"m.):> poc1mio6' senł'isujące utządzenta Parku za pośtcclnicnvem. któir,cir plzetwal;Ż^nc są Państu,a <JancIos( )l)o\\.e;

dzrnl'ch osrlbolrrych \\''vkonarr'cólł,' osób r"iri"z.r't.rjąqrch i pro..r*.nikó'" \\ryk.rr.n.',.1.'> poclrrrioq świaclczące nA fŻęcz Parktl trsluqi n-iczbęłnc c]cr cwentualncgrl r'lykorr ania zu"-ł"tone1 zPaństrvem u1no\łly - jeżell Żawatta z Państv,cń umova \\l'mn!]a iclr u.lziałir,) poclmiotl' uprnu,nione d,r lrontroli 1ub roz]iczenia

przeclrotnr.a n ia:

o Pani/Pana clanc osobcllrre nle bęclą przekazrłvane do państrv znajc{ujących się poza h,uropejskirrrobszarem Gospoclarczvnr i nic bęclą pzekaz\Ąvanc clo otgatrizacii 
"'ięa'ńroclorr.ych.o Pant/Pana danc osoborve bę<-lą przecirovJĄvanc' zgoclnic z att. 1pkt 8 w zw. z att.97 ust. 1tlsta$l''- Pzp, ptzez oktes 5 lat od.drria zakonczenta postę]po$Ia1lia o uc]ziclelnic zamóv,icn ia, a jeżell,

czas tnvatlia Lll]ro\v\' ptzekt:acz'a 4lirta, okres ptzechorvlłvania obejmuje całv CŻ2s tnvania umow\r.o Posiaclzr Panifpan:

darr-vch osobou1.gh z zastrzeżenicm prz1-pacikórv, ł; i<tcirych mowa 
"o' 

nrt. 1ó- ust. 2 RC)Do**;

193 Watszarva w prŻ]'pa(lku trznania, że przetsvatz'arie przez Park PaniĄ)ana danvclr osobouł.clr
natusŻa ptzepisv RoDo'
o \\,' celu rr'r.konania prarv v1.mieniorl1.ch porv1-zej nalezl': skierorł,ać żądarric pod adres email:iocl(dglrccpn.p] , pisemnie na adres siedziby ńu'u t"| osobiście w siedzibie Patku. Przed tedlzac)ąPańsnr'a rrptalvnień Park rnusi ponvierclzić Par'rstrva tożsamość w sposób indvrr.,ic]ualnic
ciclstosrlrvan1. clo clanegcl żądania.
r |.Iic przvslugr_rje pantfpanv:

poc1starvą l)Iltwllą Pf7et\\ aj:Żatril Pani/Pana clan-vch osobc,'.-ńl' jest att. 6 ust' 1 ]it' c RODO.* \\'1jaśnrerrie: sktlrzt'statlie-z prarva do s1lrclst,xr-ania rlie rrroze skutkować ztnianąvłnikrr 1l.lstę1lor'l,ania o
udzielerrie zamówielria publicznego arri ztrriarrą postanorr'ieti umo\łT ," zukt"si.l'i"'goar'ro.r-,. z ustawą Pzil
otaz nie filoze natusŻać irrtegralnrlści protokołu otaz jego zalączrrikóv'

** \I''l'jaśnierric: ptarvo do r-igraniczerria przctr'arzlnia ntcia zast.,s.rrvania rv oclnicsicnirr c1r: przcc1rcrr,ryu,ania, 
'vcelu zapervnierria kotzvstantaz,e śroclkrjw ochron1'prar'nej ]ub rv celu ochtotry ptar'v inoej osclbv fizvcznej lubpravłlej, llrb z Lrrvagi lla *lltle rvzglętlr ilrt]eresu pńl,i.'n"go tirrii liuropejstie1 i"t, parisnva członkorvskiegcl.o (')borviązek podanizr 1>tzezPaniąfPana darr1,ch c.,soborvl.ch bezpośredni oPantf Panaaot'o.rą.1'-.i'

jest lrvmogiem Łlsta\\-oul'rlr okr-cś1c.ln1.lll 
",' 

prz"pi.ach usta$Tl l)zp'^zlviązatrym z uc{ziałeirr lv
PoStępo\\'aniu c'' udzieierrie z:rmówictria publicznego. I{onsekrł,encje nrepoóania okr-eś1orrych dan),c1r,'rr'nikają z ustarrr- I)zp.
r Park nic bęclzic stosorvał rvobec PanifPana zautorr'^tvŻowanego poclejmor'vania ciec1.zji, w t'n.profilc,l nnir.

rriLrsu'l'timas

(]N


