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Świebodzin, 6 lipca 2012 r.
ZAPYTANIE O OFERTĘ
Klub Przyrodników, działając we współpracy z Nadleśnictwem Drawno, uprzejmie prosi o ofertę na:
Wykonanie ścieżki przyrodniczej „Czarne Torfowisko” na terenie Nadleśnictwa Drawno,
obejmujące:
1. Wykonanie i ustawienie w terenie 8 tablic informacyjnych. Teksty i fotografie do
tablic dostarczy Zamawiający. Rysunki wykona Wykonawca według wskazówek
Zamawiającego. Koncepcję graficzną zaproponuje Wykonawca.
2. Wyznakowanie 2,6 km ścieżki biegnącej po drogach leśnych i ścieżkach przez
ustawienie 5 kierunkowskazów i wymalowanie znaków na drzewach,
3. Budowa i montaż w terenie 150 m pomostu drewnianego o szerokości co najmniej
150 cm, bez pomostów leżącego na gruncie w borze bagiennym, zakończonego
platformą 4 x 3 m otoczoną poręczami.
Elementy ścieżki musza być wykonane w sposób gwarantujący ich trwałość i odporność
na warunki atmosferyczne oraz nie był łatwo narażone na wandalizm.
Można złożyć oferty wariantowe w zakresie proponowanych rozwiązań, ale nie można ofert częściowych.
W ofercie należy podać:
1. Propozycje rozwiązań konstrukcyjnych elementów ścieżki,
2. Cenę brutto,
3. Termin wykonania w miesiącach od podpisania umowy.
Zamawiający oceni oferty na podstawie sumy punktów uzyskanej za następujące kryteria:
1. Ceny,
2. Terminu wykonania,
3. Estetyki i walorów użytkowych proponowanych rozwiązań, ocenionej przez zespół składający się
z pracowników Zamawiającego oraz pracowników Nadleśnictwa Drawno,
4. Trwałości proponowanych rozwiązań, ocenionej przez pół składający się z pracowników
Zamawiającego oraz pracowników Nadleśnictwa Drawno.
Na podstawie dokonanej oceny, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą lub zwróci się o
uszczegółowienia ofert; zastrzega sobie też prawo nie zawarcia umowy z żadnym z wykonawców..
Postępowanie dotyczy wyboru wykonawcy usługi o wartości < 14000 EUR i nie stosuje się do niego
Prawo Zamówień Publicznych.
Oferty prosimy przedstawić do dnia 16 lipca do godziny 10, przez przesłanie w formie pliku PDF pocztą
elektroniczną na adres email Klubu kp@kp.org.pl. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Paweł
Pawlaczyk, baltbogs@wp.pl; tel. 600482119.

Wyjaśnienia w związku z pytaniami Wykonawców:
-

Pomost o którym mowa w pkt 3. jest zlokalizowany na torfowisku, ale na przesuszonej stabilnej
grobli - nie wymaga posadowienia na palach wbijanych w grunt, ale może być oparty na legarach
położonych na gruncie.

-

Sugeruje się montaż kierunkowskazów na osobnych słupkach, w formie „strzałki kierunkowej” z
treścią określającą punkt docelowy, a równocześnie wyznakowanie ścieżki znakami malowanymi
na drzewach wg przyjętego schematu znakowania „ścieżek przyrodniczych” (biały kwadrat z
kolorową przekątną).

-

Co do wykonania tablic, oczekujemy propozycji Wykonawców, która może być wariantowa.
Sugerujemy, by w proponowanych wariantach uwzględnić tablice 1 x 1,5 m, zabezpieczone przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

-

Lokalizację ścieżki w terenie przedstawia żółta linia na załączonej mapie.

