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  Rajsko, dn. 21.11.2014 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
W związku z planowanym na 2015 r. w ramach „Realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych 
z obszarem objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich lub działalnością LGR” zadań Stowarzyszenie planuje 
wykonanie na terenie kompleksu leśno- stawowego Gospodarstwo  Rybackie Nazieleńce zadania pt. „Tablice 
edukacyjne na ścieżkę przyrodniczą na stawach karpiowych w Brzeszczach Nazieleńcach” 
 
Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy i realizację zakresu rzeczowego wg poniższej specyfikacji: 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych (8 sztuk) w ramach realizacji projektu pn.   „Tablice edukacyjne na ścieżkę 
przyrodniczą na stawach karpiowych w Brzeszczach Nazieleńcach” 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania: 
 

a) Tablic edukacyjnych jednostronnych, wolnostojących o wymiarach 1500 mm x 2000 mm na konstrukcji 
własnej. 

b) Montażu tablic w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 
 
Parametry techniczne oraz wytyczne dotyczące montażu wykonywanych tablic: 
 

a) Druk tablic na foli polimerowej samoprzylepnej z zabezpieczeniem foliowym przed UV, następnie 
przyklejonych do blachy ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 0,6 mm. 

b) Druk tablic w rozdzielczości nie gorszej niż 720 dpi. 
c) Tablice (blacha ocynkowana z naklejonym wydrukiem) powinny być przymocowana do konstrukcji wykonanej 

z profilu drewnianego o wymiarze nie mniejszym niż 120 x 120  
d) Całość konstrukcji zabezpieczona dwoma warstwami farby impregnacyjnej a część wchodząca w ziemię 

dodatkowo środkami bitumicznymi. 
e) Konstrukcja nośna składająca się z dwóch podpór-nóg oraz trzech porzeczek, z których dwie zamykają obszar 

tablicy a trzecia pełni role wzmacniająca w części środkowej tablicy. 
f) Wykonawca zobowiązuje się montażu tablic w terenie na wysokości minimum 120 cm nad ziemią (dolna 

krawędź tablicy informacyjnej)  
g) Podpory-nogi winny być zagłębione w ziemię  na głębokość nie mniejszą niż 100 cm, bez fundamentowania. 

 
Wykonawca udziela także gwarancji na materiały wykorzystane przy realizacji robót. Okres tej gwarancji wynosi 5 lat od 
daty ostatecznego odbioru robót, nie może być jednak krótszy niż okres gwarancji udzielanej przez producenta. Jeśli 
okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy niż 5 lat wówczas przyjmuje się, iż Wykonawca udzielił 
gwarancji na okres odpowiadający długości gwarancji udzielonej przez producenta.  
 
2. Specyfikacja tematyczna poszczególnych tablic winna zawierać w szczególności: 

 
1) Tablica opisowa chrakteryzująca w sposób ogólny miejsce Nazieleńce, podstawy prawne warunkujące ochronę 

terenu, winna zawierać mapę poglądową z naniesionymi w szczególności miejscem położenia tablic – ścieżki 
edukacyjnej.  

2) Tablica opisująca w szczególności: teren stawów jako  budowli sztucznej stworzonej przez człowieka, która 
stała się naturalnym siedliskiem fauny i flory w tym gatunków objętych ochroną,  pozaprodukcyjne znaczenie 
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stawów np. zbiorniki małej retencji. 
3) Tablica opisująca :  produkcję rybacką w szczególności cykl produkcyjny, system przesadkowy Dubisza, tarło 

naturalne itp.) 
4) Tablica opisująca gatunki ryb hodowlanych oraz występujące wskutek naturalnego zasiedlenia stawu, tablica 

winna zawierać  zdjęcia krótki opis gatunku 
5) Tablica winna w szczególności opisywać gatunki ptaków występujące w kompleksach stawowych, wskazywać 

gatunki chronione, gatunki rybożerne, gatunki  lęgowe oraz przelatujące. 
6) Ze względu na znaczną ilość gatunków ptaków w tym chronionych oraz objęcie terenu Dyrektywa Ptasią – 

zakłada się wykonanie dwóch tablic poświęconych ptakom. 
7) Tablica winna opisywać  gatunki owadów, płazów, gadów i ssaków występujących w kompleksach stawowych, 

wskazywać 
8)  Tablica winna opisywać roślinność w szczególności  gatunki charakterystyczne dla stawów, gatunki  chronione  

oraz florę trenów przyległych (torfowiska).   
 

3. Projekty tablic zostaną przedstawione Zamawiającemu do Akceptacji w terminie do 28 lutego 2015 roku. 
 

4. O Planowanej dacie montażu i lokalizacji Zamawiający poinformuje wykonawcę w terminie nie mniej niż 7 dni 
przed data planowanego montażu. 
 

 
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji niniejszego zamówienia w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31.03.2015 r. 
 
Na realizację zadania Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę dwustronną, w której uregulowane zostaną 
szczegółowe warunki realizacji Zadania. 
 
ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru WYKONAWCY spośród oferentów w oparciu o kryterium najniższej ceny.  

 
5. Termin i sposób złożenia oferty:  

 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24 listopada 2014 r.  w siedzibie zamawiającego, 
tj.  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 
Oświęcim lub na adres e-mail: biuro@dsiw.pl lub fax 33/ 843 60 17. 
 
Wszelkie pytania należy kierować do biura Stowarzyszenia tel. 33/ 843 60 17, 506 026 272 
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