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                                                                                                           Drawno, dnia 13.06.2012 r. 

 

Drawieński Park Narodowy 

zaprasza do składania ofert na  

„Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet  

na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego”. 

 

 

I. Przedmiotem usługi jest udostępnienie niżej wymienionych toalet i ich serwis 2 razy w tygodniu (poniedziałek, 

piątek): 

1. Toaleta przenośna wyposażona w szczelny zbiornik na fekalia, umywalkę ze zbiornikiem na wodę, 

pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe  

a.  lipiec – szt. 32  

( 2 szt. – Most w Barnimiu, 1 szt. - przy J. Ostrowieckim, 3 szt. - Przystań Wodna Drawnik, 5 szt. -  Miejsce 

biwakowania Barnimie, 6 szt. - Miejsce biwakowania Bogdanka, 5 szt. - Miejsce biwakowania Sitnica, 5 szt. - 

Miejsce biwakowania Pstrąg, 4 szt. - Miejsce biwakowania Kamienna, 1 szt. Miejsce odbioru kajaków – Most 

Zatom) 

b.  sierpień – szt. 32 

( 2 szt. – Most w Barnimiu, 1 szt. - przy J. Ostrowieckim, 3 szt. - Przystań Wodna Drawnik, 5 szt. -  Miejsce 

biwakowania Barnimie, 6 szt. - Miejsce biwakowania Bogdanka, 5 szt. - Miejsce biwakowania Sitnica, 5 szt. - 

Miejsce biwakowania Pstrąg, 4 szt. - Miejsce biwakowania Kamienna, 1 szt. Miejsce odbioru kajaków – Most 

Zatom ) 

c.  wrzesień – szt. 15 

( 1 szt. – Most w Barnimiu, 1 szt. - przy J. Ostrowieckim, 1 szt. - Przystań Wodna Drawnik, 2 szt.  - Miejsce 

biwakowania Barnimie, 3 szt. - Miejsce biwakowania Bogdanka, 2 szt. - Miejsce biwakowania Sitnica, 2 szt. - 

Miejsce biwakowania Pstrąg, 2 szt. - Miejsce biwakowania Kamienna, 1 szt. Miejsce odbioru kajaków – Most 

Zatom) 

2. Toaleta przenośna dla osób niepełnosprawnych wyposażona w szczelny zbiornik na fekalia, umywalkę 

ze zbiornikiem na wodę, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, 

a.  lipiec – szt. 9 

( 1 szt. – Przystań Wodna Drawnik, 1 szt. – Miejsce biwakowania Barnimie, 1 szt. – Miejsce biwakowania 

Bogdanka, 1 szt. Miejsce biwakowania Sitnica, 1 szt. – Miejsce biwakowania Pstrąg,  1 szt.-  Miejsce 

biwakowania Kamienna, 1 szt. - przy J. Ostrowieckim, 1 szt. Miejsce odbioru kajaków – Most Zatom, 1 szt. – 

Most w Barnimiu). 

b.  sierpień – szt. 9 

( 1 szt. – Przystań Wodna Drawnik, 1 szt. – Miejsce biwakowania Barnimie, 1 szt. – Miejsce biwakowania 

Bogdanka, 1 szt. Miejsce biwakowania Sitnica, 1 szt. – Miejsce biwakowania Pstrąg,  1 szt. - Miejsce 
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biwakowania Kamienna, 1 szt. - przy J. Ostrowieckim, 1 szt. Miejsce odbioru kajaków – Most Zatom, 1 szt. – 

Most w Barnimiu ). 

 

II. Kryterium dopuszczające oferty: 

1. Oświadczenie dotyczące stosowania biodegradalnych środków myjących i dezynfekujących toalety 

przenośne. 

2. Dokument potwierdzający odbiór nieczystości płynnych pochodzących z przenośnych toalet WC 

rozstawianych na terenie Gminy Drawno i Dobiegniew do stacji zlewnej. 

3. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta 

i gminy Drawno oraz miasta i gminy Dobiegniew. 

 

III. Kryterium wyboru oferty: 

1.  Komisja wybiera Oferenta, który zaoferował najniższą łączną kwotę wynagrodzenia za: 

a. udostępnienie przenośnych toalet w ilości wyżej wyszczególnionej, wyposażonych w szczelny zbiornik 

na fekalia, umywalkę ze zbiornikiem na wodę, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki 

papierowe, 

b. udostępnienie przenośnych toalet dla osób niepełnosprawnych w ilości wyżej wyszczególnionej, 

wyposażonych w szczelny zbiornik na fekalia, umywalkę ze zbiornikiem na wodę, pojemnik na papier 

toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, 

c. serwis toalet przenośnych ( 2 x w tygodniu – poniedziałek i piątek), 

 

IV. Zobowiązania Zleceniobiorcy: 

1. Ustawienie i zainstalowanie toalet w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w nieprzekraczalnym 

terminie do 30.06.2012 r. 

2. Serwis toalet 2 razy w tygodniu (poniedziałek i  piątek), polegający na: 

a.  opróżnianiu, myciu i odkażaniu zbiornika na fekalia, 

b.  myciu i odkażaniu kabiny, 

c.  uzupełnianiu papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych oraz wody do mycia rąk, 

       d.  naprawie ewentualnych uszkodzeń. 

 

V. Opis sposobu przygotowania pisemnej oferty: 

1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres oferenta. 

2. Datę sporządzenia oferty. 

3. Wysokość wynagrodzenia brutto (w złotówkach) proponowana za świadczenie usług wymienionych                 

w - pkt I, z wyszczególnieniem kosztów ponoszonych w każdym miesiącu obowiązywania umowy (lipiec, 

sierpień, wrzesień). 

Wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem odrzucenia oferty. 
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4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, czytelnie, 

techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.  

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być podpisane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem 

ZMIANA/WYCOFANIE. 

8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie wg przedstawionego poniżej wzoru: 

Drawieński Park Narodowy 

ul. Leśników 2  

73-220 Drawno 

 „Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet.”. 

9. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzegł w odniesieniu do 

tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

 

VI. Najkorzystniejsza oferta (wg kryterium) zostanie wybrana przez 3 osobową komisję powołaną przez 

Dyrektora DPN spośród pracowników Parku.  

VII. Komisja odrzuca ofertę gdy: 

a. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, 

b. jest niekompletna (brak wymaganych dokumentów lub treści), 

c. nie odpowiada warunkom świadczenia usługi, 

d. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej treści, 

e. została sporządzona w języku innym niż polski. 

VIII. O wyborze najkorzystniejszej oferty Drawieński Park Narodowy zobowiązuje się zawiadomić wszystkich 

oferentów. 

IX. Zleceniodawca zastrzega możliwość nie podpisania umowy z wybranym Oferentem, jeśli proponowana 

kwota wynagrodzenia za usługę wymienioną w pkt. I przewyższy możliwości finansowe Zleceniodawcy. 

X. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2012 r. do 30.09. 2012 r. 

 

XI.   Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Drawieńskiego Parku Narodowego, ul. Leśników 2 w Drawnie do 

dnia 21 czerwca 2012 roku, godz. 12:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2012 r. o godz. 12:15 

3. Osobą uprawniona do kontaktu z oferentami jest  Magdalena Bylina – Głuchowska – Adiunkt Parku,               

tel. 95 768 2051, e-mail: dpn@dpn.pl            

mailto:dpn@dpn.pl
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