Świebodzin, 23 sierpnia 2010 r.

ZAPYTANIE O OFERTĘ
Klub Przyrodników uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i umieszczenie w terenie 10 tablic
informujących o udziale Unii Europejskiej w ochronie rezerwatów przyrody. Tablice powinny mieć rozmiar A3, a
ich wzór jest załączony i będzie dostępny jako plik CDR. Powinny być wykonane w sposób estetyczny i trwały,
gwarantujący odporność na terenowe warunki atmosferyczne przez nie miej niż 6 lat, a także maksymalną
odporność na typowe przypadki wandalizmu. Propozycje dotyczące techniki wykonania będą elementem oceny
oferty.
Tablice powinny być umieszczone w rezerwatach przyrody:
Olszanka (nadleśnictwo Goleniów)
Warnie Bagno (nadleśnictwo Gościno)
Bagno Kusowo (nadleśnictwo Szczecinek)
Słowińskie Błota (nadleśnictwo Sławno)
Bagna Izbickie (nadleśnictwo Damnica)
Torfowisko Pobłockie (nadleśnictwo Damnica)
Długosz Królewski w Wierzchucinie (nadleśnictwo Choczewo)
Czarne Bagno (nadleśnictwo Lębork)
Łebskie Bagno (nadleśnictwo Lębork)
Łazy (nadleśnictwo Karnieszewice)
Wykonawca usługi każdorazowo uzgodni szczegółowe miejsce umieszczenia z odpowiednim nadleśnictwem
(Klub Przyrodników wcześniej poinformuje Nadleśnictwa o potrzebie umieszczenia tablic) i umieści tablice w
terenie, w miejscu publicznie dostępnym i w miarę możliwości najczęściej uczęszczanym. Zaleca się
wykorzystanie istniejących słupków, na których są już umieszczone tablice informujące o zaangażowaniu
funduszu LIFE-NATURE w latach 2004-2007 lub tablice urzędowe rezerwatów. Tablice należy umieścić w
terenie do 30 września 2010 r.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na
Pomorzu” POIS.05.01.00-00-037/08 współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego
wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem
jest niniejsze zapytanie. Będzie brana pod uwagę cena, zaproponowana technologia wykonania tablic, ich estetyka
i trwałość. Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym
żadnego z oferentów.. Z wybranym wykonawcą będzie zawarta umowa.
W ofercie proszę podać cenę brutto i przedstawić proponowaną technologię wykonania. Można przedstawić
rozwiązania wariantowe. Można załączyć przykłady (fotografie) podobnych, zrealizowanych prac.
Oferty prosimy przedstawić do dnia 30 sierpnia do godziny 13, 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

