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Osowiec-Twierdza, dn. 13-03-2012

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY: Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Biebrzański Park Narodowy działając na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych”
Art. 4 ust. 8 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058, kieruje zapytanie o cenę w postępowaniu,
którego przedmiotem jest:
Projekt budowy wieży widokowej drewnianej i platformy widokowej drewnianej
przy zbiegu szlaków turystycznych czerwonego i zielonego w O.O. Grzędy na
obszarze NATURA 2000 w obrębie ewidencyjnym Wólka Piaseczna – Łąki
Różnych Wsi gmina Goniądz pow. Mońki.
Opis techniczny do projektu wieży widokowej drewnianej i platformy widokowej drewnianej
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
III. WYMAGANY OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: 31.07.2012
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę cenową do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i faxu oraz numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@biebrza.org.pl, faksem na nr: (85) 738 30 21, poczty, kurierem lub też
dostarczona osobiście na adres: Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 8, 19110 Goniądz do dnia 26.03.2012 do godziny 12.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Załącznik nr 1.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PROJEKTU
BUDOWLANEGO WIEŻY WIDOKOWEJ DREWNIANEJ I PLATFORMY
WIDOKOWEJ DREWNIANEJ
Przedmiot zamówienia:
„PROJEKT BUDOWY WIEŻY WIDOKOWEJ DREWNIANEJ I PLATFORMY
WIDOKOWEJ PRZY ZBIEGU SZLAKÓW CZERWONEGO I ZIELONEGO
W
OBWODZIE OCHRONNYM GRZĘDY NA OBSZARZE NATURA 2000”
I. Zamawiający
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o
cenę w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na podstawie Zarządzenia Nr 11/2012.
Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 09.03.2012 r.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV – 74.22.21.00-2 (usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)
1. Przedmiotem zamówienia jest: projekt budowy wieży widokowej oraz platformy
widokowej przy zbiegu szlakach turystycznych czerwonego i zielonego w O.O. Grzędy
na obszarze NATURA 2000, w obrębie ewidencyjnym Wółka Piaseczna - Łąki Różnych
Wsi, gmina Goniądz, pow. Mońki, przygotowanie mapy geodezyjnej do celów
projektowych w skali 1 : 500 tych działek z kołnierzem 50 m.
2. Ogólna charakterystyka terenu:
- położenie - obszar NATURA 2000,
- nieużytki,
- teren okresowo niedostępny.
3. Zakres opracowania:
a) wieża widokowa drewniana:
- dostępność dla osób w wieku od 7 lat,
- wysokość wieży do kalenicy - ok. 7-8 m ‘
- powierzchnia zabudowy - 24,0 m2: wymiary 6,50 mb na 3,50 mb,
- schody z poręczami ( pośrednia ok. ok. 0,70m, górna
poręczowa 1,10m z wygodnym wejściem na podest widokowy
- konstrukcja drewniana (sosna, świerk),
- dach z elementów konstrukcyjnych drewnianych, pokrycie drańcowe,
- elementy wykończeniowe (balustrady, schody, podłogi) drewniane (sosna, świerk ),
- poziom podłogi platformy widokowej 4,0 – 4,50cm powyżej terenu
- posadowienie wieży widokowej na stopach fundamentowych z mocowaniem
słupów za pomocy marek,

b) platforma widokowa:
- dostępność dla osób w wieku od 7 lat,
- proponowane wymiary powierzchni zabudowy 3,50mb x 2,50 mb o łącznej
powierzchni zabudowy ok. 10 m2
- konstrukcja drewniana na słupach dębowych zakotwionych stabilnie w grunt,
- elementy wykończeniowe (balustrady, schody, podłogi) drewniane (sosna, świerk ),
- poziom podłogi ponad powyżej terenu 0k. 1,20 m.
4. Elementy dokumentacji:
- koncepcja (wersja do uzgodnienia) wraz z kosztami szacunkowymi,
- badania geologiczne wykonane metodą odkrywki pod wieżą,
- projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej w 4 egz. w
wersji papierowej i na CD,
- kosztorys inwestorski i ofertowy opracowany zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamówieniach Publicznych.
Uszczegółowienie założeń projektowych nastąpi po wyborze wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania wszelkich innych czynności i
poniesienia z tego tytułu wszelkich kosztów związanych z kompleksową realizacją
przedmiotowego zamówienia publicznego.
6. Dokumentacja powinna spełniać wszelkie warunki do uzyskania pozwolenia na budowę
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz umożliwiać wykonanie
inwestycji (projekt wykonawczy).
Projekt budowlany powinien spełniać wszelkie warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
7. Kosztorys inwestorski powinien spełniać wszelkie warunki zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z
odmową udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości
wykonanego projektu lub opóźnienia jego wydania z powodu nałożenia przez organ wydający
pozwolenie na budowę, obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również
szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2012 r.
V. Termin składania ofert
1 Oferty należy składać do dnia 26.03.2012 r. do godz. 12:00 na adres :
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz

