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ZAPłTANIE CENovE
dotyczące zamówień poniźei 30 000 eufo nętto

Podstawa pfawna prorvadzonego postęPolvania:

$ 4 Regulamin udzielania zamóvieńpublicznych w Gorczańskim Parku NatodowTm
(doqczący rłT'datkowania śtodkórv publicznych o wartości poniże)3g 000 € nettoj.

Gorczański Patk Narodow1'rv Porębie \\'ieIliiej zapr^sŻa d'o złożenja ofert cenow},ch na:

1'. Przedm-iot zatnówienia:

o Dostawa 2 000Ę ziaren słonecznika paszowego' niełuskanego - realizowana w dwóch
ftanszach:2x1000kg.

2. Przewidy'wany termin rea1tzac1i dostav'v po złożeniupisemnego zatnówienia:

- I tansza dostarły: 26 października 2018r.

- II tansza dostawy: 0T grudnia Z0I8r.

3' Miejsce i termin złożenia ofetq,': Gorczański Patk Narodowy, Poręba Wielka 590, 34-735
Niedźwiedź, - do 05.10.2018 t do godz. 9oo.

Wymagany oktes gwaran cji - 24 r-niesiące.

Sposób ptŻygotov/ania ofetq': forlrra pisemna w języku polskim ptzeslana dtogą elektto niczną
,,oferta na dostawę słonecznika paszowego''. Zgodnie z $ 4 ust. 7 Regulaminu udzielania
publicznych w GPN skan ofert1- może być przesłany faksem lub droga elektroniczną.

4.

5.

7.

8.

się przesłanie ofertv na adres e_mail: gpn@gorpcpll'plw terminie jw.
ó. Tetmin i fotma płatności: platność przelewem w teminie do 60 dni od daty dotęczenia

Wykonarvcę - oddzielrrie clla liażdcj ttansz1, dostawy.

Cena winna za:wietać koszt dostawy towafu do d1'rekcji Gorczańskiego Parku Narodowego.

Cena podana w ofercie winna być v,yrazorra w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

9' Ntaląc tra urvadze zapisv art. 13 ltst. 1 i ) Iklz'pt>tzątlzctria l)arlamcnhr Europcjskiego i Raclr. (UW) 2016/619 z
27 kwietnia 2016 r' rv sprlrr.ic ,,c-hLtlnv osób fiz).czrrych w zrviązku z ptzet\v^rzanicrn clanych osoborwcir i
w sprawie srvobodtregcl 1;l:zepł1'rvtt takich datlvch c.taz' uchvlenia d1.1ę|611n, 95/46/\W:",zrvanr,m dalej
,,RODO", poniżei podajcnr1'irlfclrmacje i zzrsadv pl:zet\v^|Żar1ra danvch osoborn'-ch pruez C}otczarisk1 Park
Natodo-nw w Poręilie \\lielkiei. z sicdzillą Poręba \\łe]ka 5gO,3+ - 735 Nieclźv,iedź:

o Adminjstratoj]e111 l)arri/Parra $,\it,konarł'c1) clanych osobolvyclr jest Gorczański Park Narodorą- z
siedzibą rv Poręl'lie \\lie1liiej(zrvrrna dalej: Patk lrrb Zanrar'viająci) z siedzll>ąPoręba \\,ielka 590,3+ *
73 5 Nicdźwicc1ź : acitels c_mail: gpn(@gorcepn'p1 rlr tei. : ( 1 8) 33 17 i 15.
o \\''e rvszelkiclr sprirrr'itclr clłr1-'t,czącr,clr lrrzetrvarzania danyclr tlsoborwch ptz'ez Park można

kontalitov'ać się z lr1'zll;rcŻol]yln w t\łl1 celu Inspektotem ()chrolly Danych, adtes email:
iod(dgoltcepn.pl teleforr: (18)3317 9 45 lub osobiście rv siedzibie Parku.



o Pani/Pana dalre clsobclr've l)rzetw^fzune będą na pcldstarvi e art. 6 urst. 1 lit' c RODO lv z:viąz'ku z
przepisami 

":t1'"] 
z dnja 29 stllcznia 2004 t - Prarvo zamolńeń purblicznycl1 (Dz. tj. z 2()17 t.

poz. 1,579), clalej ',ustawa lrzr,', rr' celu zwtązanynl Ż postępowanierrr o udziellerrie zzmiwjenia
publiczncgo pn': ,rofctta na dostarvę słonecznika po'"o*.go'1 prolł,aclzonrłn rv Ębic zapyt^l.i^
cenove€]o.

o oc1biorcalrri Paristrva clatlr,ch clsobcxł1clr są lub mogą być::
> os<rb1. lrrb podrr-riclt-\,, ktćlr\,lr-i udostę1lrriona zostanie dtlkumerrtacja postęporvania rv opatciu o
att.8 omŻ' att.96 ust. 3 rrstalrry J.)zp u' z\v. z aft'. 1 ustawT z dnia ó.r,rześnia 2OO1 r. o dosiępie do
infor'macji publiczrrej (t'j. Dz. Lj. z 2()16 t., poz. 1764 z poŻn. zm.);
> poclmiory scnł-istrjącc tttząclzetlttl Parktr za pośrccinicnvem' któĄrclr pftet\ratzal1c są Państv,a clane
osoborve;

danyclr osoborł1''ch \\'l k<;naq,córr', osób teprezentujących i ptacou,nikólv \Ękorrarvcy;
> podrrrioą' ślł'iaclczącc n^ tzccz Patktr usługi niczbędne do crł,entrralnego rr,1korrania zawietattej z
Państrrretn tl1Ttow\I - jc.żt')t ŻawattŻ:z Państv,erl umowa \\,'Vmaga iclr uclziań'
) pochniotl. uprarvniouc clo kontoli lub tozliczer-ria

ptzechorrł'rł'atr ia;

o \)ani/Pana clane clsobor'r,e rie bęc1ą ptzekazl,rvane clo patistu, znaj<lującvch się poza E'uropejskirn
obszarcrn Gospoclarczyrrr j rric bęclą przcliaz\ĄVanc clo orgalrizacji międzynatoc1or'Ę,ch.
o Pant/Pana darrc tlsoborvc będą pzeclro\\r\Ąvane' zgoclnie z att. 1pkt 8 lv Żw. Ż 

^rt' 
97 ust. 1

usta\'uT l)zp, ptzez okr'cs 5 lat ocl dlria zakt>ńczenia postępowania o uclziclcnic zarnówierria, a jeżell
cŻas tr\v2ni2 Llllfow)j ptzekracza .l lata, okres przechorrł'rvania obejmur je caly czas tnvania umo\r}'.
e Posiada Pani/Pan:

darryclr osobow-r,cil z zastll7'Llzcrrielm przypadkólv, cl których mowa 1v art. 1B ust. 2 Rońo**;

193 Watszawa w przu)ltclku r'rznania, ż'e ptze\varz'attie 1>rzez Park Pani/Pana danvclr osobov1'ch
ltarusza przepisl. I{ODO.

' w celu v,l,konatlia prrtrv rr,r.mieniotrych porr.1''żej na|eż'y skierorvać żądanie pod adres ernail:
iocl@€otccpn.pl , piscmnie na adres siedziby Patku lub osobiście w siedzibie Patku. Prued' rcahzacją
Państu'a rrprar.vrricń Parl< rrrr-lsi potrvierclzić Państrva t.ozsarność rv sposób irr<lwvi,Jualrrie
dostosor.vatry clcl <latrcqcl ż.i1c|tulltt.

o Nie przvslugujc Pani/Panu:

poclstalvą pra\\,'ną przl:L\yżIt7lLluia Parri/Pana dan-vch osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.
V1jaśnienie: skorzt stalrie Ż pfawźr do s1lroslorvania nie może skr'rtk<>rvać znlianąrłr',tliku postę1lorvania o
udzielenie zamówiellia 1'lrrl>licznegtl ani ztrrianą postanclwieri Llmo\łn'lv zaktesie rriezgodnvrn z ustawą Pzp
offiz nie nroże narttszać irrtcgralnclści prrltr.lkolu oraz jego zalączrrików.

*x \{'r'jaśnierrie: prarł'o do ograniczcrria 1lrzcrrr'arzania nie ma zastosowania w odniesieiriu c1o przcchor'"1'wattia, r'v

celu zapervnietlia korzvstania ze środkr]lr'v ochrony prarvnej lub u, celu clchrotrv prav'innej osoby {izycznej lub
prav'nej' lub z urvagi na \\,'azne rr'zględy interesu publicznego Unii F)uropejskiei lrrł: państu'a członkorvskiego.

r Obowiązek poclrnił prz'ez' PaniąfPana danych osoborwch bezpośrednio Pani/Pana doq''cząc1rch
lest \Wmog1em Llste\\'()\\Ą-trl trk_tcślonyt-n rv przepisach ustavł' Pzp, zLiązanym z udziałenr w
postępo\\'aniri o udziclclrlic ziim<iwienia publicznego. I{onsekir,'encje riepodania okr-eślotlych
rvynikają 2 g.12q.y Pzp'
o Park nie bęclzic st<lscxvził lvclbcc Pantf Pana z^uto1-L-ratyzow2ncgo
profilov'ania.
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