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    Rajsko, dn. 04.12.2014 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” 
 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 
a) Wykonania tablic edukacyjnych jednostronnych, wolnostojących o wymiarach 1500 mm x 2000 mm na 

konstrukcji własnej. 

b) Montażu tablic w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 

 

3. 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. 

h) W załączeniu szkic poglądowy tablicy. 

 

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.  
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4. Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy w terminie do 10 marca 2015 roku przygotowane do druku projekty: 

a. Pliki w skali 1 : 1 

b. Pliki tekstowe zamienione na krzywe 

c. format pliku .tiff 

d. Kolorystyka CMYK 

 
 

5. Wskazanie lokalizację montażu tablic Wykonawca uzyska od Zleceniodawcy w formie mapy poglądowej zawartej 
w tablicach. 
 

6. O Planowanej dacie montażu Zamawiający poinformuje wykonawcę w terminie nie mniej niż 7 dni przed datą 
planowanego montażu. 

 

7. Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji niniejszego zamówienia  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2015 r. 

 
8. 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 08 grudnia 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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