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1. OPIS OGÓLNY
Projekt wykonawczy „Wnętrza i ekspozycje” dotyczy wybranych przestrzeni budynku
Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego (skrót:
CEiZBbPN), mieszczącego się pod adresem: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.
Adaptacja bazy edukacyjnej (remont i nowe wyposażenie) dotyczyć będzie:
I. Istniejącej sali ekspozycyjnej (główne ekspozycje przyrodnicze)
II. Holu mieszczącego (punkt informacyjny, kącik wypoczynkowy oraz elementy wystawiennicze)
III. Wiatrołapu (mapa Europy)
Doposażeniu (bez prac remontowych) dotyczyć będzie:
IV. Sali konferencyjnej (kamera on line), sali wykładowej (rzutnik, laptop) i ściany frontowej
budynku CEiZBbPN (gablota)
Na potrzeby ekspozycji (wystawy stałej) zostaną wykorzystane dwa pierwsze
z pomieszczeń: sala ekspozycyjna oraz hol, o łącznej powierzchni podłogowej ok. 80
m. kw. Wystawa przyrodnicza ma być ekspozycją stałą ukazującą walory
przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz działalność rolniczą w dolinie Biebrzy.
Niektóre eksponaty, plansze modele zostaną oznaczone tabliczkami edukacyjnymi
w dwóch językach: polskim i angielskim. Tabliczki opisujące poszczególne części
wystawy nie mogą posiadać więcej niż 1000 znaków (ze spacjami).
W ramach udogodnień dla niedowidzących i słabo widzących musi się znaleźć:
a) wprowadzenie oznaczeń wyróżniających kierunki poruszania się w przestrzeni
wystawy stałej i opisy wybranych ekspozycji w Brajlu. Będą to oznaczenia poziome w
formie pól uwagi i oznaczenia ostrzegawcze. Należy przygotować około 8 punków
oznaczonych na potrzeby samej wystawy (5 miejsc w sali ekspozycyjnej i 3 w holu).
W skład jednego punktu, wchodzić będzie: pole uwagi lub oznaczenie ostrzegawcze
i objaśnienie na elementach płaskich (naklejki transparentne w Brajlu). Zastosowane
oznaczenia w alfabecie Braille’a będą w wersji językowej polskiej i angielskiej. Pole
uwagi, oznaczenie ostrzegawcze czy naklejka mają być wymiarowo zgodne z
obowiązującymi normami, które są stosowane w obiektach publicznych dla tego typu
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rozwiązań. Teksty edukacyjne w języku polskim do ww. oznaczeń zostaną bezpłatnie
przygotowane i dostarczone dla Wykonawcy przez BbPN w wersji elektronicznej.
b) udostępnienie na czas zwiedzania wystawy 2 sztuk indywidualnych urządzeń, typu
audioprzewodnik ze słuchawkami do samodzielnej obsługi, odtwarzającego nagrania
audio dotyczące wybranych ekspozycji. Specyfikacja techniczna i szczegóły
materiałów wsadowych w „Przedmiarze robót”.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
-

Umowa nr 4/2016

-

Założenia projektowe otrzymane od Zleceniodawcy,

-

Uzgodnienia międzybranżowe,

-

Uzgodnienia z Inwestorem,

-

Wizytacje obiektu,

2. OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ I EKSPOZYCJI

I. SALA EKSPOZYCYJNA
To pomieszczenie (66 m. kw.) mieszcząca najważniejszą i główną część bazy
edukacyjnej BbPN. W sali znajdować się będzie stała wystawa przyrodnicza.
Na wystawę składa się będą m.in.: wyposażenie multimedialne (prezentacje
wyświetlane na ekranach), maszyny i gry edukacyjne. Kolorystyka wnętrza (ściany
nieosłonięte grafiką na płytach PVC) utrzymana w barwach ciemnej zieleni,
oliwkowej bądź ciemnej czerwieni, jako tło dla elementów ekspozycji. Sufit ciemnoszary. Farby o niskiej ścieralności i posiadające właściwości antyalergiczne.
EKSPOZYCJA „Kładka” (rys. 1, znak I – 1)
Od tej ekspozycji trwającej (nie dłużej niż 10 min.) rozpocznie się zwiedzanie
wystawy. Zwiedzający są wpuszczani na salę przez pracownika BbPN, który
następnie uruchamia pierwszą, wspólną dla całej grupy, ekspozycję „Kładka”
i w zależności od odbiorców w wersji polsko - lub angielskojęzycznej. Uruchomienie
następuje za pomocą przycisku (sterownik sienny KNX, patrz. PW „Multimedia”
Rys. 2) zamontowanym w blacie lady lub poprzez oprogramowanie w tablecie.
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Od tego momentu ekspozycja „Kładka” odbywa się automatycznie. Odpowiednie
oświetlenie pomieszczenia i głos lektora przejmują rolę przewodnika (pracownik nie
musi być zaangażowany w oprowadzanie). Zwiedzający tuż po wejściu na salę
słyszą głos lektora zapraszającego do wejścia na drewnianą kładkę. Z niej goście
oglądają 2 krótkie filmowe prezentacje wyświetlane na ekranie usytuowanym na
podłodze.
Po zakończeniu filmów gaśnie oświetlenie sali, a nad głowami zwiedzających
zapalają się tylko lampki imitujące gwiazdy. Pojawia się nagranie dźwiękowe lektora
a następnie odgłosów przelatującego ptactwa wodno-błotnego. Głosy ptaków słychać
z góry (spod sufitu). Po zakończeniu „przelotu” włącza się oświetlenie w sali
a system sterowania włącza zasilanie we wszystkich pozostałych ekspozycjach
w sali. Od tego momentu zwiedzający mogą rozpocząć zwiedzanie pomieszczenia
indywidualnie w czasie określonym dowolnie przez pracownika BbPN (sterowanie
poprzez tablet). Goście mogą korzystać ze wszystkich ekspozycji z wyjątkiem
„Kładki”, która jest nieaktywna do czasu wejścia kolejnej grupy zwiedzającej.

Elementy ekspozycji:
Obudowa ekranu w formie kładki o szerokości od 120 do 150 cm. Wykonana
z drewna o wymiarach przybliżonych 3x10cm (przekrój poprzeczny desek). Deski
połączone z drewnianymi legarami o wymiarach przybliżonych 7x7 cm (przekrój).
Kładka i podest ma mieć możliwość szybkiego podnoszenia na potrzeby czyszczenia
podłogi, (obsługa tego elementu powinna być możliwa przez 2 osoby, przy nie
naruszaniu zasad BHP). Barierki drewniane kładki mają mieć wysokość ok. 70 cm
i wykonane z elementów o wymiarach przybliżonych niż 7x7 cm (przekrój). Drewno
sosnowe, zabejcowane na kolor "dąb rustykalny", pokryte lakierem bezbarwnym
nawierzchniowym, poliuretanowym, jednoskładnikowym, twardym, matowym. Kładka
do legarów przymocowana jako moduł, tak aby istniała możliwość jego szybkiego
demontażu na potrzeby sprzątania lub innych prac (np. konserwacyjnych). Z jednej
strony ekranu zamiast kładki podest z płyt materiału drewnopochodnego,
wytrzymujący obciążenie kilku dorosłych osób. Wejścia i zejścia kładki oraz podestu
mają

być

dostosowane

do

bezpiecznego

ruchu

zwiedzających

z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku inwalidzkim.
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Mapa (makieta) nieba z gwiazdami
- oprawa (stelaż służący do umieszczenie diod imitujących gwiazdy) umieszczona na
suficie. Materiał: płyta PCV 1 cm. (w kolorze czarnym) zawieszona bezpośrednio
pod sufitem, malowana na kolor czarny matowy
- diody (końcówki światłowodów) imitujące gwiazdy, umieszczone w nawierconych
otworach płyty, w układzie gwiazd Wielkiego Wozu i otaczających (Mały Wóz
i Gwiazda Polarna)
Prezentacja filmowa złożona z 2 filmów (każdy trwający 2 min.):
Film „Biebrza w makroskali” (automatycznie odtwarzany z ww. projektora laserowego)
„Biebrza w makroskali” pokazujących wybrane tereny BbPN z lotu ptaka. Ma
dotyczyć

zmienności

krajobrazu

między kolejnymi

porami

roku,

zwłaszcza

z ukazaniem pokrycia i zasięgu przyboru wód w dolinie oraz ich odpływu.
Przewidziane są narzucane na obraz animacje, które ułatwią lepsze postrzeganie
i zrozumienie pewnych zjawisk widzianych z góry (np. strefy roślinne w dolinie czy
zasięgi zalewów). Poszczególnym sekwencjom ma towarzyszyć dźwięk dopasowany
do pór roku: od świstu wiatru, trzasku lodu, poprzez szum wody, odgłosy ptaków,
które przylatują nad Biebrzę, odgłosy ptaków bytujących na łące, odgłosy
sianokosów do odgłosów bukowiska i rykowiska, na zimowych odgłosach zwierząt
kończąc. Lektor również obecny.
Specyfikacja filmu „Biebrza w makroskali”:
- czas trwania (120 sekund)
- zdjęcia z powietrza – krajobrazy widziane wyłącznie z powietrza (z perspektywy lotu
ptaka) o różnych porach dnia, ukazujące dolinę w czterech porach roku,
- scenariusz zgodny z wytycznymi pracownika BbPN
- rozdzielczość filmu - co najmniej full hd
- ilość klatek na sekundę - co najmniej 24 kl./s/
- dźwięk odgłosy przyrody adekwatne do scen, ilość kanałów: minimum stereo,
częstotliwość - co najmniej 48 kHz, głębia - co najmniej 24 bit,
- narracja w języku polskim i angielskim, o parametrach technicznych jak dźwięk
(treść przygotowuje i dostarcza BbPN w formie tekstu pisanego w języku polskim)
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- muzyka (minimum: 10 sekund na początku i 10 sekund na zakończenie) stylu
wedle uznania (ale skonsultowana z BbPN)
- animacja: (nie więcej niż 60 sek. w filmie), mało skomplikowana – linie, pola,
przenikanie, półprzeźroczystość grafiki, ewentualnie napisy początkowe i końcowe,
- udostępnienie terenu BbPN do filmowania (także z powietrza) byłoby bezpłatne (na
zlecenie BbPN); zapewnione nieodpłatne doradztwo merytoryczne i pomoc
pracownika BbPN w trakcie realizacji filmu w terenie w zakresie obowiązków
służbowych (np. przewodnictwo);
- wyłączne prawa majątkowe do filmu wraz ze wszystkimi jego składowymi (zdjęcia,
muzyka, dźwięki itp.) przeniesione na BbPN
Film „Biebrza w mikroskali” (automatycznie odtwarzany z ww. projektora laserowego)
„Biebrza w mikroskali” pokazujący sezonową zmienność przyrodniczą fragmentu
starorzecza biebrzańskiego. Scena początkowa – starorzecze z lotu ptaka.
Następnie obraz zbliża się ku tafli wody, aż do uzyskania widoku około 1m kw.
powierzchni i zatrzymuje się. Kolejne sceny obrazują życie roślin i zwierząt na
przestrzeni 4 pór roku tego samego fragmentu starorzecza z tego samego
nieruchomego ujęcia. Przykładowe przenikanie się scen: topnienie lodu, pojawianie
się rzęsy, osoki, obecność różnych owadów, przepływające: żaby, ryby, zaskroniec,
rozwój grążeli i grzybieni, deszcz, wiatr, zamarzanie wody, tropy wydry lub bobra na
śniegu i znów topnienie lodu.
Specyfikacja filmu „Biebrza w mikroskali”:
- czas trwania (120 sekund)
- kadr przez większą część filmu nieruchomy (zmieniają się tylko elementy obrazu)
- nie wykluczone zdjęcia poklatkowe lub przenikanie się fotografii
- animacja – brak, ewentualnie napisy początkowe i końcowe
- scenariusz zgodny z wytycznymi pracownika BbPN
- rozdzielczość filmu - co najmniej full hd
- ilość klatek na sekundę - co najmniej 24 kl./s/
- dźwięk – odgłosy przyrody adekwatne do scen, ilość kanałów: co najmniej stereo,
częstotliwość - co najmniej 48 kHz, głębia - co najmniej 16 bit,
- narracja w języku polskim i angielskim, o parametrach technicznych jak dźwięk
(treść przygotowuje i dostarcza BbPN w formie tekstu pisanego w języku polskim)
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- muzyka dopuszczalna ale nie konieczna (np. 10 sekund na początku i 10 sekund
na zakończenie) w stylu wedle uznania (ale skonsultowana z BbPN)
- udostępnienie terenu BbPN do filmowania (także z powietrza) byłoby bezpłatne (na
zlecenie BbPN); zapewnione nieodpłatne doradztwo merytoryczne i pomoc
pracownika BbPN w trakcie realizacji filmu w terenie w zakresie obowiązków
służbowych (np. przewodnictwo);
- wyłączne prawa majątkowe do filmu wraz ze wszystkimi jego składowymi (zdjęcia,
muzyka, dźwięki itp.) przeniesione na BbPN
Prezentacja audio „Przelot ptaków” (automatycznie odtwarzany)
Gaśnie oświetlenie sali a nad głowami zwiedzających zapalają się lampki imitujące
gwiazdy. Lektor opowiada w kilku zdaniach o migracji ptaków nad Biebrzą. Dwie
wersje językowe – polska i angielska. Kiedy milknie, pojawia się nagranie dźwiękowe
odgłosów przelatującego ptactwa wodno-błotnego. Głosy ptaków słychać z góry
(spod sufitu), najpierw z oddali (z jednej strony sali), następnie coraz głośniej
z kulminacją nad kładką, po czym głosy oddalają się w drugi koniec pomieszczenia.
Odtworzenie przestrzenne nagrania ma sprawiać wrażenie, że ptaki przeleciały
zwiedzającym tuż nad głowami.
Specyfikacja prezentacji:
- czas nagrania: minimum 30 sek. – maksimum 60 sek.
- dźwięk – odgłosy przelatujących ptaków wodno-błotnych: koniecznie – gwarne
gęganie lecącego stada gęsi, (ewentualne dodatkowe odgłosy do ustalenia z BbPN),
- ilość kanałów: co najmniej stereo
- częstotliwość - co najmniej 48 kHz
- głębia - co najmniej 24 bit,
- narracja w języku polskim i angielskim, o parametrach technicznych jak dźwięk
(treść przygotowuje i dostarcza BbPN w formie tekstu pisanego w języku polskim)
- udostępnienie terenu BbPN do nagrywania byłoby bezpłatne (na zlecenie BbPN);
zapewnione nieodpłatne doradztwo merytoryczne i pomoc pracownika BbPN
w trakcie realizacji nagrania w terenie w zakresie obowiązków służbowych (np.
przewodnictwo);
- wyłączne prawa majątkowe do prezentacji wraz ze wszystkimi jego składowymi
(narracja, dźwięki itp.) przeniesione na BbPN
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Elementy pozostałe (opisane w Projekcie wykonawczym „Multimedia”) m.in.:
rzutnik multimedialny laserowy, ekran w formie ramy aluminiowej na podłodze,
czujnik ruchu, przestrzenny system odtwarzania dźwięku, system głośników.
EKSPOZYCJA „Skrzynia pełna niespodzianek” (rys. 1, znak I – 2, I–4)

Elementy ekspozycji:
Dwie drewniane skrzynie, każda o wymiarach około sz. 40 x wys. 50 x dł.70 cm.
Skrzynie wykonane z zaimpregnowanego drewna. Kolor uzgodniony z BbPN.
Skrzynia będzie otwierana od góry w blacie. Powierzchnia górna wiek – płaska.
Jedna ze skrzyń ustawiona na stabilnym podwyższeniu o wysokości ok. 15 cm.
Skrzynie

będą

wolnostojące

i

tak

zabezpieczone,

aby

nie

spowodować

przypadkowego przytrzaśnięcia palców przy zamykaniu - wyposażone w meblowe
urządzenia spowalniające opadanie wieka.
Pojemniki w formie przeźroczystych pudełek z tworzywa sztucznego, z otwieranym
wieczkiem, do przechowywania niektórych eksponatów przyrodniczych. Wymiary:
ok. 10x10x 5 cm (6 szt.), 15x15x5 cm (4 szt.). W pełni przeźroczyste pojemniki
z trwałego słabo łamliwego tworzywa. Będą przeznaczone do jednej ze skrzyń.
Plansza ze sklejki wodoodpornej ok. 10 mm grubości, o wym. ok. 100x60 cm
pomalowana dowolnym trwałym środkiem. Kolorystycznie dopasowana do koloru
ścian. Trwale przymocowana do ściany nad skrzynią tak, by otwarte maksymalnie
wieko skrzyni znajdowało się około 10 cm od dolnej krawędzi planszy. Na jej
powierzchni zostaną przytwierdzone ruchome oprawy z fotografiami (15 szt.) oraz
przyklejone pod nimi (na planszy) dodatkowe zdjęcia (odpowiedzi w grze). Zakup
i przekazanie zdjęć lub rysunków w formie cyfrowej po stronie BbPN.
Oprawy fotograficzne na zdjęcia (odbitki) w formacie 15x20 cm. Ilość – 15 sztuk.
Drewniane ramy, fronty zabezpieczone szkłem lub płytą z poliwęglanu. Oprawy
zgodnie z projektem muszą zostać zamocowane za pomocą odpowiednich zawiasów
do planszy na ścianie. Wisząc na planszy zdjęciem do przodu w pozycji poziomej
muszą łatwo dać się podnosić do pozycji prostopadłej do powierzchni ściany, a po
puszczeniu bezpiecznie powrócić do pozycji wyjściowej. Mocowanie do góry wzdłuż
długiego boku za pomocą dowolnych mechanizmów np. metalowych zawiasów.
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Sztywne zawieszki na sznureczkach. Liczba około 10 szt. Format wizytówki lub
nieco większy. Materiał dowolny (np. drewno/poliwęglan z nadrukiem lub naklejką).
Będą na nich umieszczone bardzo krótkie (1 -2 zdania) opisy eksponatów
przyrodniczych dla niewidomych i słabo widzących w języku polskim i angielskim
oraz Brailla.
Eksponaty przyrodnicze, zdjęcia (w formie elektronicznej) i plansze z mapą dla
niewidomych – koszt i dostarczenie do ekspozycji po stronie BbPN. Montaż po
stronie wykonawcy.
EKSPOZYCJA „Puzzle magnetyczne” (rys. 1, znaki I–3)
Plansza o wymiarze około 100x100 cm. Plansza wykonana z blachy żelaznej
ocynkowanej oklejonej folią samoprzylepną. Plansza pokryta w ok. 75% obrazem
fragmentu ekosystemu biebrzańskiego (rysunek zgodny z wytycznymi BbPN). Projekt
graficzny z przekazaniem wyłącznych praw majątkowych dla BbPN. Format rysunku
około 100x70 cm. W obrębie rysunku 10 okrągłych pól pustych, niezadrukowanych
(średnicy 10 cm). Pozostałe około 25 % planszy - jako margines dla umieszczenia
10 szt. puzzli ruchomych.
20 sztuk puzzli ruchomych (2 takie same komplety magnesów – jeden z kompletu
zapasowy), kształt koła o średnicy około 10 cm, wykonane z folii magnetycznej (na
trwałym podłożu). Na puzzlach rysunki flory i fauny (rysunki zgodne z wytycznymi
BbPN). Projekty graficzne z przekazaniem wyłącznych praw majątkowych dla BbPN.
Puzzle będą służyły do uzupełnienia brakujących pustych pól na planszy tak, by
powstał kompletny obraz ekosystemu.

EKSPOZYCJA „Sianokosy biebrzańskie” (rys. 1, znak I–5)

Ekspozycja

interaktywna

służąca

do

pokazania

wybranych

elementów

przyrodniczych parku np: koszenie łąk, wodniczka, batalion, żuraw, łąki zalane wodą.
Rysunek na ekranie ma mieć linię krajobrazu skorelowaną z liniami krajobrazu filmu,
tła dioramy i maszyny edukacyjnej. Animacja w wersji z jez. polskim i w wersji
z językiem angielskim. Składająca się z około 10 obiektów ruchomych wyświetlanych
na mapie interaktywnej zgodnie z opisem w scenariuszu ustalonym z BbPN.
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Animacje połączone z dźwiękiem: odgłosy przyrody adekwatne do obiektu,
komentarz narratora i dodatkowo wyświetlane opisy. Testy w jęz. polskim oraz
materiały foto i video ułatwiające stworzenie animacji po stronie BbPN. Wyłączne
prawa majątkowe dla BbPN do wszystkich projektów graficznych i animacji.
Elementy

składowe

ekspozycji

(opisane

w

Projekcie

wykonawczym

„Multimedia” i Przedmiarze robót) m.in.: ekran interaktywny, o wymiarach około
250 x 160 cm, wideoprojektor LCD z ultrakrótką ogniskową, system odtwarzania
dźwięku.
EKSPOZYCJA „Tablica o BbPN” (rys. 1, znak I–6)
Plansza grawerowana na szkle zawierająca w języku polskim i angielskim
podstawowe, najważniejsze informacje o BbPN. Plansza w formie grawerunku na
szkle i podświetlona miejscowo. Wielkość 80 x 140 cm. Grubość tafli szklanej 15
mm. Tekst w języku polskim i zdjęcia, rysunki itp. dostarcza bezpłatnie wykonawcy
w wersji elektronicznej BbPN. Tłumaczenie

na

jęz.

angielski oraz skład

i przygotowanie kompletnej planszy wraz z montażem – po stronie wykonawcy.
EKSPOZYCJA „Ułóż biebrzański krajobraz” (rys. 1, znak I–7)
„Ułóż biebrzański krajobraz”. Aktywność edukacyjna oparta na zabawie polegającej
na ułożeniu krajobrazu poprzez dopasowanie obrazków umieszczony na ruchomych
prostopadłościennych kolumnach. Wymiar całej maszyny ok. 2 m x 2,5 m.
Prostopadłościany wykonane z klejonych płyt PCV, gr. ok. 10 mm, każdy
o wysokości około 2 m i przekroju w formie trójkątów równobocznych (długość boku
ok. 45 cm), obracające się wokół własnej osi podłużnej. Bryły na sztywnej osi (rura
stalowa ok. 4 cm) mocowane w podstawie (belka drewniana z gniazdami/otworami)
u góry umocowane w wieńcu stabilizującym (płyta sklejki z nawierconymi otworami
mocowana do ściany). Konstrukcja bezpieczna dla użytkownika – stabilna, bez
możliwości zaklinowania w mechanizmach obrotowych jakichkolwiek części ciała.
Ilość brył – 5 sztuk. Na bokach kolumn umieszczone grafiki, dające możliwość
ułożenia w sumie trzech różnych krajobrazów. Grafika – rysunki lub fotografie
krajobrazów (ustalonych z BbPN), wydrukowane na folii samoprzylepnej, pocięte na
EL-PRO – WŁADYSŁAW CHARKIEWICZ
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pasy i naklejone na odpowiednie ścianki prostopadłościanów. Uwaga grafika (rysunki
lub zdjęcia) na

maszynie edukacyjnej mają mieć linię krajobrazu skorelowaną

z liniami krajobrazu innych ekspozycji w sali - tła dioramy i ekranu interaktywnego.
Całość ekspozycji wykonuje Wykonawca. Wyłączne prawa majątkowe do projektów
graficznych przekazane dla BbPN.
EKSPOZYCJA „Diorama” (rys. 1, znak I–8)
Wystawa złożona z preparatów dermoplastycznych (istniejących) na tle typowego
otwartego krajobrazu biebrzańskiego.
Preparaty dermoplastyczne z opisami. Istniejące preparaty 4 zwierząt plus opisy
w jez. polskim w formie elektronicznej – po stronie kosztowej BbPN. Pozostałe, m.in.:
tło, tropniki z korytkiem, tłumaczenie tekstów na jęz. angielski, skład, wydruk opisów
na tabliczkach (materiał dowolny, trwały, czytelny dla odbiorcy z dystansu około 2 m)
i montaż całości dioramy leży po stronie wykonawcy.
Podest z materiału drewnopochodnego o wytrzymałości umożliwiającej bezpieczne
utrzymanie na powierzchni podestu wszystkich jego elementów (mi.n. preparaty,
korytko z pisakiem) plus dodatkowe obciążenie 4 dorosłych mężczyzn (obsługa
techniczna dioramy). Podest wyniesiony ponad poziom podłogi o około 12 cm.
Podest wysłany naturalnym podłożem, poddanym zabiegom konserwacyjnym, które
pozwolą na utrzymanie jego naturalnej kolorystyki i zwiększą jego trwałość.
Tło dioramy z płyt PCV zamontowanych do ścian sali. Wymiary płyt takie samy jak
wymiary grafiki. Grafika w formie rysunku barwnego (odręczny lub wektorowy).
Rozmiary tła: ściana C – ok. 230x400 cm, ściana D – 230x220cm, ściana B –
230x200 cm. Tło dioramy stanowi wydruk wielkoformatowy na folii samoprzylepnej
naklejony na płyty PCV. Wydruk z pliku graficznego (wybrane zdjęcie bądź grafika
w rozdzielczości 100 dpi). Linia grafiki krajobrazu skorelowana z liniami krajobrazu
grafik innych ekspozycji np. ekranu interaktywnego. Wyłączne prawa majątkowe do
projektu graficznego przekazane dla BbPN.
Korytko o wym. ok. 100x40x5cm. Wypełnione wilgotnym paskiem, w którym będzie
można odciskać tropy zwierząt za pomocą odlewów zwierzęcych kończyn. Korytko
zagłębione w podeście dioramy, ale z możliwością wyjmowania. Materiał korytka –
wodoodporny (odporny na stałe zawilgocenie).
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Tropniki czyli odlewy lub rzeźby stóp 7 gatunków zwierząt (z trwałego materiału: np.
drewno, żywica, metal), umożliwiające wygodne wykonywanie wyraźnych odcisków
tropów tych zwierząt w skali 1:1 na wilgotnym piasku. Komplet tropników spakowany
w pojemniku z materiału drewnopochodnego, dopasowanego wielkością do
zawartości oraz wizualnie dopasowanego do wyglądu dioramy.
EKSPOZYCJA „Panorama” (rys. 1, znak I–9)

Prezentacja filmowa:
- czas trwania filmu 120 sekund
- temat – ogólnie o BbPN, dominacja scen krajobrazowych z ziemi, domieszka scen
ze zwierzętami i roślinami
- animacja – brak, ewentualnie napisy początkowe i końcowe
- scenariusz uzgodniony z BbPN
- rozdzielczość filmu - co najmniej full hd
- proporcje obrazu – panoramiczne - odpowiednie do proporcji powierzchni
projekcyjnej ekranu łukowego o wym. 260x152 cm
- ilość klatek na sekundę - co najmniej 24 kl./s/
- dźwięk – odgłosy przyrody adekwatne do scen, ilość kanałów: co najmniej stereo,
częstotliwość - co najmniej 48 kHz, głębia - co najmniej 16 bit,
- bez narracji
- muzyka dopuszczalna ale nie konieczna (np. 10 sekund na początku i 10 sekund
na zakończenie) w stylu wedle uznania (ale skonsultowana z BbPN)
- udostępnienie terenu BbPN do filmowania (także z powietrza) byłoby bezpłatne (na
zlecenie Dyrektora BbPN); zapewnione nieodpłatne doradztwo merytoryczne
i pomoc pracownika BbPN w trakcie realizacji filmu w terenie w zakresie obowiązków
służbowych (np. przewodnictwo);
- wyłączne prawa majątkowe do filmu wraz ze wszystkimi jego składowymi (zdjęcia,
muzyka, dźwięki itp.) przeniesione na BbPN
Film wyświetlany w pętli czasowej. Filmowi towarzyszy dyskretny dźwięk (szum
wiatru, śpiew ptaków etc.). Widzowie stać będą na materacach imitujących
torfowisko. Po opuszczeniu sali projekcja filmu jest zatrzymana. Zatrzymanie filmu
odbywa się za pomocą czujnika ruchu, który jest umieszczony przy wyjściu.
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Materace w liczbie 3 sztuk. Wymiary materacy ok. 10x100x300 cm. Pokryte
w miejscu przeznaczonym do kontaktu ze stopami sztuczną trawą – trawa do
pokrywania boisk.
Elementy
i

pozostałe

Przedmiarze

(opisane

robót)

m.in.:

w

Projekcie

projektor

wykonawczym

laserowy,

ekran

„Multimedia”

łukowy,

obiektyw

szerokokątny, czujnik ruchu.
EKSPOZYCJA „Bataliony” (rys. 1, znak I-10)
Manualna gra edukacyjna w formie planszowej, umieszczona na ścianie.
Plansza do gry o wymiarach przybliżonych 300x200 cm z blachy stalowej
ocynkowanej. Grubość i sposób mocowania dobrany odpowiednio do powierzchni
planszy tak, aby stanowiła płaską (niepofalowaną) powierzchnię.
Tło planszy w formie rysunku wektorowego (ewentualnie rysunek w połączeniu
z podkładem fotograficznym). Wydruk w rozdzielczości 100 dpi, naklejony na
planszę. Opracowanie graficzne gry ma być ściśle powiązane z regulaminem gry,
który zostanie dostarczony przez BbPN. Format dopasowany do planszy – około
300x200cm. Wytyczne co do rysunku po stronie BbPN. Rysunek zawierać będzie
m.in. pola (przystanki) z opisami i wskazówkami dla graczy w języku polskim
i angielskim, a niektóre też alfabetem Braille’a. Teksty w jęz. polskim w wersji
elektronicznej po stronie BbPN. Wyłączne prawa majątkowe do projektu graficznego
tła przekazane dla BbPN.
Piony o średnicy około 10 cm, pokryte folią magnetyczną, o sztywnej podstawie,
umożliwiające ustawianie ich i swobodne przesuwanie na polach planszy. Mogą być
np. kształtu krążka hokejowego. Na wierzchu grafika – zdjęcie lub rysunek ptaków.
Tablet o przekątnej ekranu 10 cali, umieszczona wewnątrz planszy. Pokaz filmowy
o tematyce związanej z grą będzie wyświetlany w pętli.
Pokaz filmowy (zdjęcia i klipy dostarczone przez BbPN, skład i montaż
w urządzeniu wykonuje Wykonawca).
- czas trwania filmu 60 sekund
- animacje, dźwięk i narracja – brak
- rozdzielczość filmu - co najmniej full hd
- ilość klatek na sekundę - co najmniej 24 kl./s/
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- wyłączne prawa majątkowe do filmu wraz ze wszystkimi jego składowymi
przeniesione na BbPN
Film wyświetlany w pętli czasowej. Po opuszczeniu sali projekcja filmu jest
zatrzymana automatycznie (ok. 5 sekund po opuszczeniu sali przez zwiedzających).
Koło do losowania o średnicy około 30 cm, służące do losowania ilości pól
(zamienniki tradycyjnej kostki do gier). Koło z dowolnego sztywnego tworzywa
z grafiką na wierzchniej stronie (cyfry lub kropki) przykręcone w środkowym miejscu
do planszy, tak by można było nim zakręcić. Metalowe małe bolce, rozmieszczone
na obwodzie koła (około 10 szt.) stukają w elastyczny element (przymocowany trwale
do planszy nad kołem), będący jednocześnie strzałką wskazującą wylosowaną liczbę
(zasada działania podobna jak w „kole fortuny”).

II. HOL
Prace modernizacyjne w obrębie holu mają na celu ujednolicenie wystroju pod
względem formy i kolorystyki elementów jego wyposażenia. Część z istniejącego
wyposażenia

holu

zostanie

z

niego

usunięta

i

zastąpiona

przez

nowo

zaprojektowane elementy. Nowe elementy wyposażenia muszą być zgodne
z wymaganiami polskich norm bezpieczeństwa dla pomieszczeń użyteczności
publicznej. Przestrzeń holu zostanie zmodernizowana z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach oraz słabowidzących
i niewidomych).
Elementy wyposażenia holu:
Punkt informacyjny (rys. 5,6,7)
Wyposażenie:
Lada,

zgodna

z

projektem

(zamieszczonym

w

części

graficznej

projektu

wykonawczego). Zabudowa z częścią blatu obniżoną na potrzeby obsługi osób
niskich, dzieci i osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Lada
z nadstawką, front lady oraz płaszczyzna nadstawki przeszklona, wewnątrz lady
i nadstawki półki szklane, oświetlenie listwami LED, w ladę wbudowana witryna
stanowiąca jej część, wys. ok. 215 cm. Z półkami szklanymi i oświetleniem listwami
LED. Materiał - płyta wiórowa okleinowana (kolorystyka jesion), cokół blacha stalowa
nierdzewna.
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Witryna (istniejąca) przestawiona na ścianę pomiędzy wejściem do szatni,
a głównymi drzwiami wejściowymi. Koszt witryny bez montażu po stronie BbPN.
Regał z drzwiami przesuwanymi zgodny z projektem (zamieszczonym w części
graficznej projektu wykonawczego). Regał o wymiarach ok. 290 cm (wysokość),
250 cm (szerokość) i 40 cm (głębokość). Regał w ½ dolnej części z szufladami,
sięgającymi do poziomu ok. 100-130 cm od podłogi, wysokość szuflady 12 – 20 cm,
pozostała część regału wypełniona półkami, odległość między półkami nie większa
niż 45 cm. Materiał: płyta wiórowa okleinowana (kolorystyka jesion) drzwi przesuwne
pokryte fototapetą (wydrukiem wielkopowierzchniowym - opis poniżej). Metalowa,
rozstawna drabinka o wysokości 100 cm jako element wyposażenia regału.
Regał z drzwiami otwieranymi zgodnie z projektem. Regał o wymiarach ok. 290
cm (wysokość), 80 cm (szerokość) i 50 cm (głębokość). Materiał: płyta wiórowa
okleinowana (kolorystyka jesion). Wewnątrz co najmniej 8 sztuk półek z możliwością
regulowania ich rozstawu. Drzwi z mechanizmem zapobiegającym trzaskaniu
w chwili zamykania. Z montażem.
Krzesło obrotowe do stanowiska komputerowego przy ladzie. Komputer sprzężony
z monitorem dotykowym 65” zawieszonym na ścianie obok punktu informacyjnego.
Zestaw komputerowy (istniejący) po stronie BbPN. Montaż i podłączenie komputera
z monitorem po stronie wykonawcy.
Ruchome, dwuskrzydłowe drzwiczki – wejście do punktu informacyjnego.
Drzwiczki uchylne obustronnie z pleksi z grafiką naklejoną jednostronnie z folii
samoprzylepnej. Wyłączne prawa majątkowe grafiki dla BbPN.
Wydruk wielkopowierzchniowy o wym. ok. 9x3 m, umieszczony na ścianie od
drzwi

prowadzących

do

części

biurowej

wraz

z

drzwiami

regału

punktu

informacyjnego. Wydruk jako zdjęcie krajobrazu biebrzańskiego. Wydruk na folii
samoprzylepnej matowej. Rozdzielczość fotografii 100 dpi. Pozostałe ściany
niepokryte wydrukami wielkoformatowymi w jednolitej kolorystyce (bez lamperii)
ciemnych zieleni i ciepłych szarości.
Mapa rozwijana ręcznie z sufitu. Wymiar ok. 200x200cm. Samoczynne zwijanie się
powrotne. Materiał umożliwiający czyszczenie mapy wodą z łagodnym detergentem.
Mapa obszaru BbPN (z otuliną plus najbliższe okolice) z nastawieniem na treści
turystyczne. Topografia uproszczona. Treść mapy zgodna z wytycznymi BbPN.
Wyłączne prawa majątkowe grafiki dla BbPN.
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Otwierana gablota do zawieszania ogłoszeń. Wymiary 70x100x5 cm. Drzwiczki
jednoskrzydłowe przeźroczyste. Ścianka wewnętrzna z materiału umożliwiającego
ręczne przypinanie pinezkami wydruków papierowych. Montaż na ścianie przy
głównym wejściu naprzeciwko punktu informacyjnego.
Pozostałe

elementy

(opisane

w

Projekcie

wykonawczym

„Multimedia”

i Przedmiarze robót) m.in.: ekran multimedialny 65”, szafka rack.
Miejsce informacyjno-wypoczynkowe (pozostała cześć holu / rys. 5)
Wyposażenie:
Gabloty istniejące - modernizacja. Podstawa gablot zostanie kolorystycznie
dopasowana do wystroju holu. Malowanie istniejących płyt meblowych na kolor RAL
7045. Zostanie zmienione tło dla eksponatów na neutralne. Tło - wydruk
wielkoformatowy na folii samoprzylepnej naniesiony na płytę PCV. Oświetlenie
wystawowe i oświetlenie gablot sterowane automatycznie czujnikiem ruchowym.
Wstawienie eksponatów istniejących. Oświetlenie dostosowane do nowej ekspozycji.
Kaseton z podświetlonymi przeźroczami przy wejściu do sali konferencyjnej.
Modernizacja istniejących kasetonów (stworzenie pojedynczego o wym. około 1x3 m,
mieszczącego 6 sztuk zdjęć). Wymiana jarzeniówek na oświetlenie ledowe.
Zmniejszenie grubości skrzynek mieszczących zdjęcia, tj. zastąpienia tych skrzynek
jedną taflą z matowego częściowo transparentnego materiału (szkło, poliwęglan).
Połączenie skrzynek w całość, jako jeden element plastyczny. Instalacja elektryczna
zasilająca

oświetlenie

ma

być

włączana

za

pomocą

jednego

włącznika

umieszczonego na ścianie oraz za pomocą urządzeń przy ladzie w punkcie
informacyjnym.
Dwie sofy dwuosobowe (każda o wymiarze ok.139x78x68 cm) i jedna sofa
trzyosobowa (o wym. ok.180x78x68 cm), tapicerowane, barwiona skóra.
Dwa ławo-stoliki, każdy o wym. ok. 70x60x45 cm, materiał: sklejka, okleina
w kolorze olchy.
Dwa stoliki dla dzieci (każdy o wym. ok. 50x40x50 cm) w wieku lat 3-6 i pięć
krzesełek do tego kompletu.
Skrzynia o wym. ok. 30x60x40 cm z zabawkami edukacyjnymi i materiałami
piśmiennymi. Skrzynia wykonana z materiału drewnopochodnego. Drewno sosnowe,
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z zaokrąglonymi krawędziami, malowane farbą akrylową w kolorystyce zgodnej
z meblami dziecięcymi. Skrzynia wolnostojąca otwierana od góry. Powierzchnia
górna wieko – płaska. Zabezpieczona, aby nie spowodować przypadkowego
przytrzaśnięcia palców przy zamykaniu - wyposażone w meblowe urządzenia
spowalniające opadanie wieka. Wewnątrz zestaw materiałów edukacyjnych (opis
poniżej).
Komódka o wym. ok. 25x60x60 cm. Drewno sosnowe, z zaokrąglonymi
krawędziami, malowane farbą akrylową w kolorystyce zgodnej z meblami
dziecięcymi. Wewnątrz zestaw materiałów edukacyjnych (opis poniżej).
Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci. Jedna z gier "Wędrówka po BbPN"
(dla dzieci w wieku 3-6 lat) w całości na zamówienie

- pomysł i grafika

z przekazaniem wyłącznych praw majątkowych dla BbPN. Opis gry planszowej
„Wędrówka po BbPN”. Gra edukacyjna dla dzieci 3 - 6 lat. Gra planszowa ma być
narysowana, a jej projekt graficzny przed wykonaniem ma być uzgodniony z BbPN.
Zakłada się, że w grze planszowej jednorazowo powinno wziąć udział 5 uczestników
i mają oni do przebycia trasę złożoną z 30-50 pól. Ilość przystanków, na których
uczestnicy mogą zapoznać się z atrakcjami parku nie powinna przekroczyć 10.
Plansza gry powinna mieć wymiary około 40x40 cm. Pomysł i grafika z przekazaniem
wyłącznych praw majątkowych dla BbPN.
Inne materiały edukacyjne: pieczęcie edukacyjne – 4 kpl. dla najmłodszych (głównie
przedszkolaków), klocki, układanki dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Materiały
piśmiennicze - kolorowanki (200 szt.), papier (gr. 80-90; 10 ryz) i kredki (50 kpl. po 10
kredek w komplecie). Wymienione zestawy materiałów muszą się zmieścić w ww.
skrzyni i komódce. Rozdzielenie materiałów w meblach dowolne.
Stanowisko komputerowe. Stół komputerowy bez szuflad, nogi metalowe, blat
okleina, kolor olcha, wym. ok.. 120x70x75 cm. Krzesło obrotowe z podłokietnikami
dla dorosłego, z regulacją wysokości i pochylenia oparcia. Sprzęt komputerowy
z montażem po stronie BbPN.

Wydruk wielkoformatowy (plakat/tablica), kolorowy, wymiary ok. 200x200 cm.
Druk na folii naklejony na PCV o gr. 8-10 mm lub druk solventowy na PCV o gr. 8-10
mm. Rysunek zgodny z wytycznymi BbPN. Graficznie przedstawiony fragment lasu z
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przekrojem przez rzekę oraz ukrytymi między drzewami zwierzętami, ptakami itp.
Forma graficzna podobna do tej przyjętej w sali wystawienniczej. Wyłączne prawa
majątkowe do projektu graficznego plakatu przekazane dla BbPN.
Pozostałe

elementy

(opisane

w

Projekcie

wykonawczym

„Multimedia”

i Przedmiarze robót) m.in.: infokiosk z aplikacją, stanowisko w formie tubusem.

III. WIATROŁAP
Kolorystyka ścian wiatrołapu ciemnozielona.
Mapa Europy służąca do wpinania szpilek wskazujących na kraj (miejsce)
pochodzenia osób odwiedzających park. Mapa o wymiarach około 200x130 cm,
wydrukowana na trwałej tkaninie i rozciągnięta na ramie połączonej z miękką płytą
(np. PCW, pilśnią). Druk wielkoformatowy na materiale imitującym fakturę płótna.
Forma graficzna uzgodniona z BbPN. Wyłączne prawa majątkowe do projektu
graficznego plakatu przekazane dla BbPN. Możliwość czyszczenia powierzchni
frontowej wodą z detergentem.
Kaseton - logo parku nad wejściem o wymiarach przybliżonych 80x80cm i ok 10 cm
gł. (kwadrat lub prostokąt) lub koło średnicy 80 cm wykonane na transparentnym
materiale i podświetlona lampami typu LED (białym światłem). Logo Parku wycięte
bądź nadrukowane na folii samoprzylepnej transparentnej naniesionej na płytę
poliwęglany (mleczną) stanowiącą front kasetonu. Grafika po stronie BbPN. Skład,
wydruk i montaż po stronie Wykonawcy.

IV. DOPOSAŻENIE DWÓCH SAL I FRONTU BUDYNKU
Gablota zewnętrzna, wodoszczelna, dwudrzwiowa,

otwierana na boki, z fryzem

(z płyty Flex) i nadrukiem logo BbPN. Wymiary około 250x100x 5 cm / szer. x wys. x
gł.

Zamek patentowy. Podłoże z magnetycnej płyty. Podświetlenie Led fryzu

i gabloty. Oświetlona uruchamiane przez czujnik zmierzchowy i ruchowy. Montaż na
ściennie prostopadłej do ściany frontowej budynku CEiZBbPN.
Kamera podsufitowa, z możliwością transmisji on line i możliwością zapisu na
nośniki elektroniczne. Miejsce docelowe - sala konferencyjna.
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Rzutnik multimedialny full HD, DLP, projektor lampowy, kontrast min. 10000.
jasność minimum 3000 lum., żywotność lampy min. 4000 h. Miejsce docelowe - sala
wykładowa.
Laptop 17 cali z oprogramowaniem Win 10 i MS Office; licencja dożywotnia na
Win 10, licencja komercyjna na MS Office (minimum: Word, Exel, PowerPoint)
z zastosowaniem komercyjnym (firma). Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie min.
2-letnia. Laptop kompatybilny z powyższym rzutnikiem. Miejsce docelowe - sala
wykładowa.

3. WYKAZ RYSUNKÓW
Rys. nr 1. Sala ekspozycyjna - rzut poziomy
Rys. nr 2. Sala ekspozycyjna – wizualizacja
Rys. nr 3. Sala ekspozycyjna – rzut pionowy ścian B i C
Rys. nr 4. Sala ekspozycyjna – rzut pionowy ścian A i D
Rys. nr 5. Hol i wiatrołap wejściowy – rzut poziomy
Rys. nr 6. Hol wejściowy – rzut pionowy ściany A
Rys. nr 7. Hol – lada i regał (projekty)
Rys. nr 8. Sala ekspozycyjna - rzuty wybranych powierzchni
Rys. nr 9. Hol i wiatrołap – rzut poziomy
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