
Uwaga: 
1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

o zamówieniach publicznych. 
2. Tryb postępowania: rozeznanie rynku. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14000 euro netto (bez VAT).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac 
będących przedmiotem zapytania o 20%

5. Rozliczenia finansowe dokonywane będą na podstawie przedstawionych faktur za 
wykonaną usługę.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
o podanie ceny wykonania zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro polegającego na 

Budowie i montażu urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana  - Galeria Widokowa na 
gołoborzu:

 Rodzaj urządzenia (wymiary w mm) Wymiar w mm Liczba Treść tekstu Cena
1.1 Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. 

szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku 
czerwony, napisy czarne, czcionka „arial black” 500 x 150

1 
Obustronna

Ścieżka edukacyjna 
na Św. Krzyż 2 km  

1.2 Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. 
szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku 
czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”. 500 x 150

1 
Obustronna

Droga publiczna 
na Św. Krzyż 2 km  

1.3 Miejsce obserwacji przyrody
Wykonanie nowej konstrukcji tablicy o 
wymiarach:
• Słupek z zamocowaniem dwoma śrubami 

na fundamencie betonowym z kotwami z 
płaskownika, całość pomalowana odpowiednio 
drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz. 

• Fundament betonowy  mocujący słupek
• Daszek pokryty gontem z elementem 

ozdobnym wg rys. poglądowego nr 1

Słupek: 
wys. 275 mm ponad 
gruntem;
grubość 100 x 100
Fundament betonowy 
150 x 150 x 600 
głębokości
Kotwy z płaskownika 
50 x 10 x 500
Daszek pokryty gontem
wys.: 400 mm
szerokość: 650 mm

7 X  

1.4 Wykonanie nowego podkładu na konstrukcję 
tablicy 1.3 z tarcicy 22 mm obwiedzionego 
listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na 
ciemny brąz.

850 X 1200 6 X  

1.5
Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.4 
z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, 
pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

350 x 450
(Wg wzoru na budynku 

Muzeum)
1 X  

1.6

Wykonanie nowych ławek dębowych 
zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie 
betonowym (150 x 150 x 600) z wąsami 
z płaskownika stalowego (10 x 100x 
250+250), całość pomalowana odpowiednio 
drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg wzoru istniejących 
ław na galerii 
widokowej 
dł. 275 cm

szer. 37-40 cm
h – 40 cm

blacha: szer.10cm, 
grubość 1 cm

8 X  

1.7

Wykonanie nowego ogrodzenia wg PSI z 
zamocowaniem dwoma śrubami do kotw 
z blachy stalowej (50 x 5 x 250 +250) na 
fundamencie betonowym (150 x 150 x 
600), całość pomalowana odpowiednio 
drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI
rys. nr 7

(dostosować do 
już istniejących na 

platformie widokowej 
na Św. Krzyżu)

10 szt. X  

1.8
Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. 
szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku 
czerwony, napisy czarne, czcionka „arial black”. 500 x 150

1 
obustronna

 

Ścieżka edukacyjna 
do Huty Szklanej 2 km  

1.9
Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. 
szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku 
czerwony, napisy czarne, czcionka „arial black”. 500 x 150

1 
obustronna

 

Droga publiczna
do Huty Szklanej 2 km  

UZ-440-6/13/mm Termin złożenia odpowiedzi na zapytanie: do  11.03.2013 r.



 
 

 
 
Nazwa firmy oraz NIP: 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres firmy oferenta: 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nazwisko i imię przedstawiciela firmy uprawnionego do złożenia oferty :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



Termin realizacji zamówienia: 20 kwietnia 2013 roku.
Proponowana cena ryczałtowa wykonania zamówienia: 
Wartość budowy i montażu urządzeń na ścieżce edukacyjnej: ……………………………netto.
(słownie: ………………………………………………………………………….)
Wartość budowy i montażu urządzeń na ścieżce edukacyjnej: ……………………………brutto. 
(słownie: ………………………………………………………………………….)
 
Niniejsza oferta jest zobowiązaniem oferenta do zawarcia umowy o wykonanie zamówienia z ŚPN 
najpóźniej do dnia 18 marca 2013 roku.
 
 

 
.........................................                                                            .................................................
   (miejscowość, data)                                                                                            (podpis i pieczęć oferenta)


