
  

 

Projekt  Uzupełnienie oznakowania i małej architektury na  istniejącym 
szlaku rowerowym wokół Jeziora Rożnowskiego współfinansowany jest  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadań z zakresu 
upowszechniania turystyki   

                                                            

Zapytanie ofertowe: 

Wykonanie, dostawa i montaż małej architektury na szlaku pieszo-rowerowym 
wokół Jeziora Rożnowskiego  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: 
Nazwa zamawiającego: Fundacja HORYZONT360 

Kierownik zamawiającego: Wiceprezes Zarządu Fundacji HORYZONT360 

Adres: Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy 

Telefon: 18 4477115 

Faks: - 

Strona internetowa: www.fundacjahoryzont360.pl 

Adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjahoryzont360.pl 

NIP: 734-35-45-004 

REGON: 366181423 

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek od 800 do 1600. 

2. Nazwa zamówienia: 

Wykonanie, dostawa i montaż małej architektury na szlaku pieszo-rowerowym wokół Jeziora 
Rożnowskiego. 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie realizowane jest w trybie zapytania cenowego z zachowaniem zasad konkurencyjności 

4. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Uzupełnienie oznakowania i małej architektury na  
istniejącym szlaku rowerowym wokół Jeziora Rożnowskiego dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenia i montaż małej architektury w 10 punktach 

postojowych na  szlaku wokół Jeziora Rożnowskiego, na którą składa się: stół drewniany- 10 szt,  

ławy drewniane do siedzenia -20 szt,  kosze drewniane na śmieci- 10 szt,  tablica informacyjna- 10  

szt. Łącznie 10 miejsc postojowych wokół Jeziora Rożnowskiego w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. Wymagania względem małej architektury: 

a) Stoły: materiał: świerk lub dąb (impregnowane -ochrona przed czynnikami atmosferycznymi), 

szerokość stołu 80 cm +/- 5 cm, długość 200 cm +/-5 cm. Wszystkie elementy z drewna 

pomalowana farbą zabezpieczającą przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi z gwarancją 

użytkowania min. 5 lat. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.  

b) Ławy do siedzenia: wykonane z bala lub pnia drewnianego, bal drewniany okorowany, ∅50-60cm 

długość 2-4m, pień drewniany okorowany, przekrój 100cm wys. 0.35-0.40m. Wszystkie elementy z 

drewna pomalowana farbą zabezpieczającą przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi z 

gwarancją użytkowania min. 5 lat. Kolor do ustalenia z Zamawiającym 

c) Kosze na śmieci: materiał: bal drewniany okorowany, impregnowan, wyżłobiony w środku, 

połączony z metalem. Przekrój zew. 60cm wew. 50cm, wys. 80cm, daszek z gontu lub metalu, 
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ustawiać na nieregularnej płycie kamiennej gr. 5cm. Wszystkie elementy z drewna pomalowana 

farbą zabezpieczającą przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi z gwarancją użytkowania 

min. 5 lat. Kolor do ustalenia z Zamawiającym 

d) Tablice informacyjne: Materiał tablic: Blacha ocynkowana (zalecana do ekspozycji na zewnątrz), 

nadruk technologią ploterem UV bezpośrednio w nośnik, zabezpieczana laminatem, wymiary: 

100x75 +/-2 cm; treść tablicy- mapa szlaku. Na każdej tablicy zamieszczona zostanie w sposób 

czytelny i widoczny  informacja o dofinansowaniu realizacji zadania przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki. Tablica osadzona na stelażu drewnianym: Stelaże wykonane z drewna. Zadaszenie stelaża 

jednospadowe lub dwuspadowe. Monotowane na słupach. Długość słupów w zależności od 

wielkości tablicy ok. 250 lub 300 cm, średnica słupów 12 cm, słupy w części montowanej w gruncie 

pokryte są jednorodną powłoką hydroizolacyjną, odporną także na działanie kwaśnych opadów, 

słabych kwasów oraz ługów, ramy wykonane są z suchego drewna iglastego, dodatkowo pokryte 

lakierobejcą, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Tablica mocowana jest w frezowanych 

słupach na głębokość 2 cm i mocowane za pomocą ocynkowanych sztyftów lub inny sposób 

zapewniający bezpieczeństwo. Wszystkie elementy z drewna pomalowana farbą zabezpieczającą 

przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi z gwarancją użytkowania min. 5 lat. Kolor do 

ustalenia z Zamawiającym.  

3. Na przedmiot zamówienia składa się również: dostawa i montaż małej architektury oraz wszelkie 

inne prace składające się na prawidłowe wykonanie montażu. 

4. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi min. 5 lat. 

5. Miejsce realizacji usługi : Działki zlokalizowane wokół Jeziora Rożnowskiego w Gminie Gródek nad 

Dunajcem. Wykaz działek wraz z miejscem montażu zostanie przekazany Wykonawcy w dniu 

podpisania umowy. 

6. Niniejsze zapytanie opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w 

celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez 

wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia 

i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z pozostałą dokumentacją- opisem przedmiotu 

zamówienia, lokalizacją działek oraz projektem umowy. 

7. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

30192170-3 - Tablice ogłoszeń 
30195000-2 - Tablice 
34928210-3 - Wiaty drewniane 
39142000-9 - Meble ogrodowe 
45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby 
zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać zapytaniu ofertowym, w przeciwnym wypadku zamawiający odrzuci 
ofertę,  



  

 

Projekt  Uzupełnienie oznakowania i małej architektury na  istniejącym 
szlaku rowerowym wokół Jeziora Rożnowskiego współfinansowany jest  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadań z zakresu 
upowszechniania turystyki   

3. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, ręcznie, na maszynie lub komputerze.  
W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia 
dokumentów na język polski. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 10 maja 2019 r. poprzez dostarczenie jej w zamkniętej kopercie do 
siedziby Zamawiajacego lub przesłanie jej w formie podpisanego skanu na adres mailowy: 
fundacja@fundacjahoryzont360.pl a w temacie należy umieścić informację, że jest to oferta na 
montaż małej architektury.  

2. Ofertę należy złożyć wraz z załącznikami na wzorach stanowiących załącznik do niniejszego 
zapytania.  

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

100% cena 
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zapytania, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie 

oferentów.   
3. W przypadku wybrania oferty, która została złożona w formie elektronicznej, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca przy podpisaniu umowy dostarczył oryginał tej oferty.  
 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej i/lub 

powiązaniu z Zamawiającym 
Załącznik nr 3- Projekt umowy 
 

 

Zatwierdzam: 

Monika Bochenek  

mailto:fundacja@fundacjahoryzont360.pl

