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PosTĘPowANlE w TRYB|E RoZEzNANlA RYNKU
{szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 tys' euro)

Postępowanie nie podIega ustawie z dnia 29 stycznia 2oa4 r Prawo zamówień publicznych - wartość

zamówienia nie przekracza 30 000 euro (art 4 pkt. B ustawy)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu ll

Programu operacyjnego lnfrastruktura i Środowisko 2014 - 2a2a w oparciu o dotację projektu

Pol5.02.o4.m_m-0101/1ó 'Realizacja 
programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego

Parku Narodowego,Prz\bljŻyć Nafu rę".

l. Nazwa i adres Zarnawiaiącego

Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej

38-232 Krempna 59

ll. lnformacje ogólne

!.Zamawiający nie dopuszcza mażliwości składania ofeń częściowych.

2. Każdy Wykonawca ma prawo złażyc łlko jedną ofeńę.

lll. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

lV. opis pzedmiofu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego aparatu cyfrowego.

2' Klas,yfikacia przedmiofu zamówienia wg kodów CPV:

3Bó51000-3 aparaty fotograf iczne

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego aparafu kompaktowego.

Parametry aparatu kompaktowego:
- matryca o co najmniej 1calowej przekątnej,
_ niewymienny obiekĘ zmiennoogniskowy o ekwiwalencie ogniskowej dla 35mm: szeroki kąt 24mm

wąski kąt co najmniej 70mm,
- moźliwośĆ nagrywania filmów (wewnętrzna)w rozdzielczości 4Kprzy co najmniej 25 klatkach/sekundę,

- Waga nie większa niż 4oog.
4' Sprzęt
fabrycznie

fotograficzny będący przedmiotem zamówienia musi

nowy, nienoszący znamion używania i dobrej
być

jakości'

5. Dostawa odbywa się na koszt, ryzYko i transpońem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności ilościowej lub jakościowej

dostarczonego sprzętu fotograficznego, w Ęm uszkodzenia lub zniszczenia opakowań lub ich zawartości,
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Zamawiający ma prawo do zwrotu niezgodnego lub wadliwego asortymentu na koszt Wykonawcy,
o czym powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia właściwego sprzętu o odpowiedniej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosziów przez
Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany sprzętu
fotograficznego.
7. Sprzęt fotograficzny musi być dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach bez śladu
ingerencji lub przepakowywania.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakrgie, o którym mowa wyżej

zobowiązany jest do złoźenia wraz z ofeĘ aktualnego na dzień jej złażenia oświadczenia o braku powiązań

kapitałowych lub osobowychz7amawiającym twzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2).

Vl. opis sposobu prrygotowania oferĘ
oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania {załącznik nr 1).

oferta powinna byĆ podpisana przez uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę/osoby.
Cena zamówienia powinna być wskazana jako wartość oferty brutto tdo dwóch miejsc po przecinku)

w złoĘch polskich. Cena zamówienia powinna obejmować wykonanie zamówienia na warunkach

i w zakresie określonych w niniejszym zapytaniu ofeńowym. Cena ta powinna uwzględniać wszystkie
koszĘ (w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego}, narzuty i ewentualne upusty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmującą podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Vll. Kryteria oceny ofeń
1. oferty zostaną ocenione przezZamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto oferty - 1m%
w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
C= CN/Cg x 100 pkt
gdzie:

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
Cn - najniższa zaoferowana cena

Cs - cena zaoferowania w ofercie badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10o pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch
miejsc po przecinku.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone w zapytaniu

ofertowym oraz uzyska największą ilość punktów w/w kryterium.

3. W toku dokonywania oceny ofeń Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia przez

oferenta wyjaśnień dot. treścizłożonej przez niego oferty.

Vlll. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

a) e-mailem na adres: aburszczan@magurskipn.pl {zeskanowana, podpisana oferta wraz z wymaganymi

załącznikami), lub



b) pocztą lub dostarczyĆ osobiście na adres: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej 59,38-232
Krempna,
w terminie do dnia 77.07.2017 r. do godz. 10e.
2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym uptywa termin składania ofert.

lX. Sposób porozumiewania się Zamawiaiącego z \r1łkonawcami

1. w niniejszym postępowaniu oferty, oświadczania, wnioski, zawiadomienia a(az informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują vwłacznie pisemnie lub poprzez korespondencję e-mail'
2. osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcamisą:
Anna Burszczan, e-mail: aburszczan@magurskipn.pl (w sprawach formalnych);
Damian NowaŁ e-mail: dnowak@magurskipn'pl(w sprawach przedmiotu zamówienia}.

X. Załączniki

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zatwierdzam:


