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UZ – 441- 12/2012                                                                        Załącznik nr.2 do specyfikacji istotnych warunków zmówienia na 
wykonanie robót i urządzeń PSI w ŚPN cz.II. 

 
Załącznik nr 1 do oferty 

 
KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE ROBÓT I URZ ĄDZEŃ PARKOWEGO SYSTEMU INFORMACJI 

DO WYKONANIA W 2012 ROKU W ŚPN.    
 

Lp.  Lokalizacja   Rodzaj urz ądzenia  Wymiar w mm  Liczba  Treść tekstu  Cena brutto  

1. 
 

 
Szlak 
czerwony 
Kakonin - 
Św. Katarzyna 

1.1 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy)  o 
długości 4 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Jastrzębi Dół. 
(Brama wejściowa) 

Wg PSI rys. nr 8 4 mb X  

1.2 

Wykonanie nowych stołów dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz.  
Stoły zbudowane będą w obwodzie 
ochronnym Św. Katarzyna przy już 
istniejących ławkach dębowych. 
(Otoczenie kapliczki Św. Mikołaja) 

Wg wzoru i stylu 
istniejących ław  

dł. 290 cm 
szer. 70 cm 
h – 75 cm 

blacha: szer.10cm  
grubość 1 cm 

2 X  

1.3 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy) o 
długości 15 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Św. Katarzyna. 
(podmokły teren koło góry Św. Agaty) 
 

Wg PSI rys. nr 8 15 mb X  
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1.4 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy) o 
długości 48 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Św. Katarzyna. 
(podmokły teren koło góry Łysicy) 
 

Wg PSI rys. nr 8 48 mb X  

1.5 

Miejsce odpoczynku i obserwacji 
przyrody -1 szt. deszczochronu 
drewnianego, na ławach 
fundamentowych. Wymiary 
deszczochronu: 3,85 m wysokości w 
szczycie dachu, szerokość 3 m, długość 
5,62 m. Miejsce odpoczynku i obserwacji 
przyrody zbudowane będzie w obwodzie 
ochronnym Św. Katarzyna.  
(na podejściu na Łysicę) 
 

 
Wg PSI 
rys. nr 

14/1,14/2,14/3 

1 X  
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1.6 

Wykonanie nowego ogrodzenia z 
drewnianą poręczą wg PSI - słupki  z 
zamkniętych profili stalowych o przekroju 
kwadratowym 100x100 mm wysokości 
122,5 cm, na fundamentach betonowych 
o przekroju 20 cm x 20 cm i głębokości 
60 cm. Słupki ogrodzeniowe należy 
zamocować na fundamentach za pomocą 
dwóch śrub do dwustronnych kotw z 
blach stalowej (10 x 70 mm i długości 
250+250 mm). Przęsło z kantówki 
drewnianej wg PSI  odpowiednio (70 x 
70mm i  50 x 50mm). Całość ogrodzenia 
należy  pomalować  w kolorze ciemny 
brąz  
( słupki po odrdzewieniu dwukrotnie 
olejną farbą antykorozyjną, części 
drewniane impregnatem barwiącym w 
tym samym odcieniu).Ogrodzenie z 
drewnianą poręczom zbudowane będzie 
w obwodzie ochronnym Św. Katarzyna. 
(Ostre i wąskie podejście w połowie drogi 
na Łysicę) 

Wg PSI  
rys. nr 8 2x150 mb X  

 1.7 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy) o 
długości 65 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Św. Katarzyna. 
(podmokły teren przed kapliczką Św. 
Franciszka) 
 

Wg PSI rys. nr 8 65 mb X  
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1.8 

Wykonanie nowych stołów dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz.  
Stoły zbudowane będą w obwodzie 
ochronnym Św. Katarzyna przy już 
istniejących ławkach dębowych. 
(Otoczenie Źródełka Św. Franciszka) 

Wg wzoru i stylu 
istniejących ław  

dł. 290 cm 
szer. 70 cm 
h – 75 cm 

blacha: szer.10cm  
grubość 1 cm 

4 X  

 

2 

Szlak 
niebieski 
Św. Katarzyna 
- Bodzentyn    

2.1 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy) o 
długości 4 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Św. Katarzyna. 
(Ciek wodny w bramie wejściowej) 
 

Wg PSI rys. nr 8 4 mb X  

2.2 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy) o 
długości 4 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Św. Katarzyna. 
(Ciek wodny przebiegający przez kolejkę) 
 

Wg PSI rys. nr 8 4 mb X  

2.3 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy) o 
długości 10 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Św. Katarzyna. 
(podmokły teren na kolejce koło czytnika ) 
 

Wg PSI rys. nr 8 10 mb X  
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2.4 

Wykonanie nowych ławek dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. Ławki 
zbudowane będą  w obwodzie ochronnym 
Podgórze. (zejście z kolejki w las) 
 

Wg wzoru 
istniejących ław na 
galerii widokowej  

dł. 275 cm 
szer. 37-40 cm 

h – 40 cm 
blacha: szer.10cm  

grubość 1 cm 

2 X  

2.5 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy) o 
długości 5 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Podgórze. 
(podmokły teren na kolejce przy zejściu w 
las) 
 

Wg PSI rys. nr 8 5 mb X  

2.6 

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody 
-1 szt. deszczochronu drewnianego, na 
ławach fundamentowych. Wymiary 
deszczochronu: 3,85 m wysokości w 
szczycie dachu, szerokość 3 m, długość 
5,62 m. Miejsce odpoczynku i obserwacji 
przyrody zbudowane będzie w obwodzie 
ochronnym Podgórze.  
(na Szerokich Łąkach) 
 

 
Wg PSI 
rys. nr 

14/1,14/2,14/3 

1 X  

2.7 

Wykonanie nowych ławek dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. Ławki 
zbudowane będą  w obwodzie ochronnym 
Podgórze. (koło pomnikowej lipy) 

Wg wzoru 
istniejących ław na 
galerii widokowej  

dł. 275 cm 
szer. 37-40 cm 

h – 40 cm 
blacha: szer.10cm  

grubość 1 cm 

2 X  
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2.8 

Mapa turystyczna wraz z konstrukcją 
drewnianą zamocowaną dwoma śrubami 
na fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. 

Wg PSI rys. nr 3 1 X  

2.9 

Wykonanie nowych ławek dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. Ławki 
zbudowane będą  w obwodzie ochronnym 
Podgórze. (przed wąwozem) 

Wg wzoru 
istniejących ław na 
galerii widokowej  

dł. 275 cm 
szer. 37-40 cm 

h – 40 cm 
blacha: szer.10cm  

grubość 1 cm 

2 X  

2.10 

Budowę pomostu (kładki bez poręczy) o 
długości 8 mb i 1,5 m szerokości, 
wykonanej z drewna. Pomost zbudowany 
będzie z pali dębowych stanowiących 
podstawę oraz nawierzchni z drewna 
iglastego. Pomost zbudowany będzie w 
obwodzie ochronnym Podgórze. 
(przejście nad ciekiem wodnym) 

Wg PSI rys. nr 8 10 mb X  

2.11 

Mapa turystyczna wraz z konstrukcją 
drewnianą zamocowaną dwoma śrubami 
na fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. 

Wg PSI rys. nr 3 1 X  

 

3 

Szlak 
czerwony 
Św. Krzyż – 
Jastrzębi Dół 

3.1 

Mapa turystyczna wraz z konstrukcją 
drewnianą zamocowaną dwoma śrubami 
na fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. 

Wg PSI rys. nr 3 1 X  
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3.2 

Wykonanie nowych ławek dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. Ławki 
zbudowane będą  w obwodzie ochronnym 
Św. Krzyż. (w bezpośrednim otoczeniu 
muzeum) 

Wg wzoru 
istniejących ław na 
galerii widokowej  

dł. 275 cm 
szer. 37-40 cm 

h – 40 cm 
blacha: szer.10cm  

grubość 1 cm 

30 X  

3.3 

Wykonanie nowych stołów dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. Stoły  
zbudowane będą  w obwodzie ochronnym 
Św. Krzyż. (przed muzeum) 

Wg wzoru i stylu 
istniejących ław  

dł. 290 cm 
szer. 70 cm 
h – 75 cm 

blacha: szer.10cm  
grubość 1 cm 

10 X  

3.4 

Wykonanie nowych ławek dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. Ławki 
zbudowane będą  w obwodzie ochronnym 
Jastrzębi Dół. (przy deszczochronach) 

Wg wzoru 
istniejących ław na 
galerii widokowej  

dł. 275 cm 
szer. 37-40 cm 

h – 40 cm 
blacha: szer.10cm  

grubość 1 cm 

6 X  
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4 

Szlak 
niebieski 
 Nowa Słupia - 
Św. Krzyż 

4.1 

Wykonanie nowego ogrodzenia z 
drewnianą poręczą wg PSI - słupki  z 
zamkniętych profili stalowych o przekroju 
kwadratowym 100x100 mm wysokości 
122,5 cm, na fundamentach betonowych 
o przekroju 20 cm x 20 cm i głębokości 60 
cm. Słupki ogrodzeniowe należy 
zamocować na fundamentach za pomocą 
dwóch śrub do dwustronnych kotw z 
blach stalowej (10 x 70 mm i długości 
250+250 mm). Przęsło z kantówki 
drewnianej wg PSI  odpowiednio (70 x 
70mm i  50 x 50mm). Całość ogrodzenia 
należy  pomalować  w kolorze ciemny 
brąz ( słupki po odrdzewieniu dwukrotnie 
olejną farbą antykorozyjną, części 
drewniane impregnatem barwiącym w 
tym samym odcieniu). Ogrodzenie z 
drewnianą poręczom zbudowane będzie 
w obwodzie ochronnym Św. Krzyż. (wokół 
buka Jagiełły) 

Wg PSI  
rys. nr 8 10 mb X  

 

5 Szlak zielony 
 Bukowa Góra 

5.1 

Wykonanie nowych ławek dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. Ławki 
zbudowane będą  w obwodzie ochronnym 
Klonów  

Wg wzoru 
istniejących ław na 
galerii widokowej  

dł. 275 cm 
szer. 37-40 cm 

h – 40 cm 
blacha: szer.10cm  

grubość 1 cm 

6 X  
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5.2 

Wykonanie nowych stołów dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. Stoły  
zbudowane będą  w obwodzie ochronnym 
Klonów.  

Wg wzoru i stylu 
istniejących ław  

dł. 290 cm 
szer. 70 cm 
h – 75 cm 

blacha: szer.10cm  
grubość 1 cm 

2 X  

5.3 

Mapa turystyczna wraz z konstrukcją 
drewnianą zamocowaną dwoma śrubami 
na fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz.(koło 
dyrekcji) 

Wg PSI rys. nr 3 1 X  

 

6 Poza szlakiem 
 Wilków 

6.1 

Mapa turystyczna wraz z konstrukcją 
drewnianą zamocowaną dwoma śrubami 
na fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600) z kotwami z płaskownika stalowego 
(10 x 100x 500), całość pomalowana 
odpowiednio impregnatem barwiącym i 
farbą olejną na ciemny brąz. 

Wg PSI rys. nr 3 1 X  

 

Cena ofertow a brutto  
 

 

Stwierdzam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
 
Pieczęć firmy i podpis osoby uprawnionej do wyst ępowania w imieniu oferenta……………………………………………………... 
 
Data…………………………………  2012 roku. 


