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Zdącznik nr 2
do Reg`ilamimi udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza 30 000 euro

Lubin, 07.08.2020

ZAMAWIAJĄCY:

Centnm Edukacji Przyrodniczej w Lubinie
ul. Wrocławska 1, 59-300 Lubin
e-mail : sekretariat@zoolubin.pl

ZAPYTANIE OFURTOWE

Centnm Edukacji Przyrodniczej w Lubinie zaprasza do składania ofert na:

projekt skanalizowania basenów w ptasich wolierach wraz z  umieszczeniem biooczyszczalri na terenje
lubiński ego ogrodu zoologicz:nego

Przedmiot zamówienia :

Przedmiot    niniejszego     zamówienia    obęimuje    wykonanie     projektu    polegającego     na
zaprojektowaniu kanalizacji sanitamej obejmującej  5 ptasich wolier (w t)m 6 basenów do skanalizowania).
W  chwili  obecnej   istnieje   5   studzienek  kanalizacyjnych  podpiętych  do  basenów,  jednak  nie  są  one

podłączone do jednej  sieci.  Ścieki pochodzące z basenów mają być odprowadzane do biooczyszczalni (do
zaprojektowania   na  terenie   ogrodu   zoologicznego),   tam   mają   one   zostać   oczyszczane,   a  następnie
odprowadzane do gruntu. Zapraszamy do wizii lokalnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

2.            Termin realizacj i zamówienia:

3.           Miejsce i termin złożenia ofeny:

4.             Waruriki płatności :

Osoba upoważniona do kontaktu
ze strony Zamawiającego :

Sposób przygotowania oferty :

do 3 1. 1 1 2020

- ofenę należy przeS#ać m adres e-mail: sekretariat@zoolubin.Dl
l`łb dostarczyć osobiście do siedziby jednostki

-ofćrtę należy złożyć do dnia 04.09.2020, do godziny 10:00 ®o

t)m czasie doslane oftrty nie będą mzpatrywane)

płatność nastąpi po dostarczeniu projelmi oraz ftmiry do
sledziby Zamawiąjącęgo. Płatność nastąpi w terminie 14 dni
oJdatydostarczenia

Agata Bończak, tel. 728 934 262

ofertę naleźy sporządzić w formie pisemnej, wjęzyku
polskim poprzez wypełnienie Zc7/gcz»7'Aic7 r2r 2 do niriej szego
zapytania lub dołączyć swoj ą wycenę

w Lubinie

®odpis osoby uprawnionej)

Zał.  1 - Rozmfficzenie wolier do skanalizowania na terenie Pamku Wrocławskiego w Lubinie
Zał. 2 - Fomulaiz ofćrtowy dla oferenta
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Załącmik nr 2
do zapytmia ofmwego

nr CEP/ZN.PN/ 07 /2020

FORMULARZ OFERTO`h/Y
projekt skanalizowania basenów w p[asich wolierach wraz z  umieszczeniem biooczyszczalni na tereriie

lubińskiego ogrodi zoologicznego
/wvoma oferent)

ommNT\`  \    ``,.  "§^ff`+

Adres:Nm:REGON:Nrtelefonu :Nrrachunku bankowego:e-mail:

Termin realizacji zamówienia

Warunki gwarancj i

Wyrażam    zgodę    na    warunkipłatnościokreślonewzapytaniuofertowm

(p{1di,,.i,

Oświadczam  ze  zapoznałem  sięzopisemprzedmiotuzamówieniainiewnoszędoniegozastrzeżeń

(t`1,ci,1115j
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Wykonanie  projektu  polegającego  na  zaprojektowaniu  kanalizacji
sanitamej   obejmującej   5   ptasich  wolier   (w  t)m   6   basenów   do
skanalizowania).         W    chwili    obecnej     istnieje    5     studzienek
kanalizacrinych    podpiętych    do    basenów,    jednak    nie    są    one

podłączone do jednej  sieci.  Ścieki pcx:hodzące z basenów mają być
odprowadzane  do  biooczyszczalni  (do  zaprojektowania  na  terenie
ogrodu   zoologic2nego),    tam   mają   one    zostać   oczyszczane,    a
następnie odprowadzane do gruntu. Zapraszamy do rizji lokalnej, po
wcześniej szym umówieniu wizyty.

Łączna cena netto (z])

Łączna cena brutto (zł)

Oświadczam,    że   posiadam   wiedzę    i    doświadczenie,    dysponuję   odpowiednim    potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Wykonam zadanie w zakresie i warunkach określonych w zapytaniu ofeiiowym.
Akceptuję 14 dniowy temin zapłaty ftktury.

( clŁ}t{}.   [)odpis  osoby  uprawni(nie.i \)


