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          Świecie, 06.11.2014r. 
 

 
Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

 

1. Zamawiający:  

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 

86-100 Świecie 

ul. Sądowa 5 

NIP  559 113 08 65 

Tel. (52) 33 15 000 

Faks  (52) 33 15 000 

E-mail dolwislapark@poczta.wp.pl 

Reprezentowany przez Dyrektora Jarosława Pająkowskiego, na podstawie pełnomocnictwa udzie-

lonego przez: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

ul. Plac Teatralnych 2 

87-100 Toruń 

NIP: 9561969536 

Telefon: (56) 62 18 255 

Fax.: (56) 62 18 553 

E-mail: marszalek@kujawsko-pomorskie.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia:  
1) Oznakowanie granic obszaru Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwi-

ślańskiego 

2) Wykonanie i montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych 

3) Wykonanie i montaż tablic kierunkowych do najciekawszych zakątków Zespołu Parków 

Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 

 

3. Zakres zamówienia: 

1) Oznakowanie granic obszaru Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwi-

ślańskiego. Jest to ważne zadanie z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu. Turysta 

przejeżdżający przez teren Zespołu Parków, powinien zostać o tym poinformowany. Dzia-

łania informacyjne wzbudzą w turystach zainteresowanie terenem, oczekuje się, że wzbu-

dzą w turystach chęć zwiedzenia atrakcji oferowanych przez Zespół Parków. Konieczność 

oznakowania granic parku krajobrazowego wynika też z zapisów ustawy z 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.04.92.880) z późn. zm. Zamówienie dotyczy wyko-

nania i zamontowania 20 tablic granicznych. Wzór tablicy granicznej określa Rozporzą-

dzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r., w sprawie wzorów tablic informu-

jących o nazwie form ochrony przyrody. 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 03 - Rozporządzenie w sprawie wzorów tablic 

Załącznik nr 04 - Lokalizacja tablic granicznych - mapka 

Załącznik nr 05 - Zestawienie tablic granicznych - tabela 

Załącznik nr 06 - Projekt tablicy granicznej 
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2) Wykonanie i montaż 25 sztuk tablic dydaktyczno-informacyjnych przy wyselekcjono-

wanych najciekawszych pod względem turystycznym miejscach w Zespole Parków Krajo-

brazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Realizacja działania jest konieczna ze 

względu na osiągnięcie celów projektu. Turyści znajdujący się na terenie Zespołu Parków 

zostaną poinformowani dzięki nim o znajdowaniu się w pobliżu miejsca, które warto od-

wiedzić. Na tablicach znajdą się wartościowe informacje na temat zaplanowanych miejsc. 

Ich historia oraz informacje na temat ciekawych form przyrody, które można obserwować 

w ich pobliżu. Zaplanowano umieszczenie tablic przy zabytkach sakralnych, obiektach kul-

turowych, militarnych, zabytkowych cmentarzach i rezerwatach przyrody. Realizacja dzia-

łania wpłynie na poszerzenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zasobów turystycz-

nych regionu. Wpłynie na zwiększenie osób odwiedzających województwo w celach tury-

stycznych i rekreacyjnych. Przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki opartej na tury-

styce i zwiększenia znaczenia turystyki dla rozwoju lokalnej społeczności. 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 07 - Lokalizacja tablic dydaktyczno-informacyjnych - mapka 

Załącznik nr 08 - Zestawienie tablic dydaktyczno-informacyjnych - tabela 

Załącznik nr 09 - Projekt tablicy dydaktyczno-informacyjnej 

 

3) Wykonanie i montaż 30 sztuk tablic kierunkowych do najciekawszych miejsc na terenie 

Zespołu Parków. Zaplanowane prace mają na celu ułatwienie poruszania się po terenie Ze-

społu Parków odwiedzających go turystów. Zwiększą także spójność oferowanego produk-

tu turystycznego. Osoby poruszające się po szlakach turystycznych zyskają wiedzę na te-

mat atrakcji i ważnych miejsc widokowych. Dzięki nim łatwiejsze będzie poruszanie się 

pomiędzy zaplanowanymi do ekspozycji punktami widokowymi czy atrakcjami turystycz-

nymi.  

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 10 - Lokalizacja tablic kierunkowych - mapka 

Załącznik nr 11 - Zestawienie tablic kierunkowych - tabela 

Załącznik nr 12 - Projekt tablicy kierunkowej na stelażu drewnianym 

Załącznik nr 13 - Projekt tablicy kierunkowej na stelażu stalowym 

 

Zakres zgodny z załączonym przedmiarem robót. Wykonawca usunie pozostałości po tabli-

cach znajdujących się w miejscach, w których umieszczone będą nowe. Materiał zostanie ze-

brany i przekazany zamawiającemu. Wykonawca odpowiada za wykonanie tablic dydak-

tyczno-informacyjnych wraz z treścią (tekstem, mapkami i zdjęciami). 

 

4. Termin realizacji: 

Wymagany: do 05 grudnia 2014 r.  

 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Zgodnie z formularzem ofertowym 
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Do oferty należy dołączyć: 

- Oświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 02).  

 

6. Kryterium wyboru oferty:  

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:  

 

Nazwa kryterium: Cena 100%. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium. Pozostałym ofer-

tom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (propor-

cjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Za-

stosowane wzory do obliczenia punktowego.  

a/b × 100% 

a – cena oferty najtańszej;  

b – cena oferty badanej 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

W sekretariacie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu, 

przy ul. Sądowej 5, 86-100 Świecie do dnia 14 listopad 2014 r. do godziny 10.00  

 

8. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Robert Gonia - starszy 

specjalista ds. krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych ZPKChiN. 

 

9. Załączniki: 

Załącznik nr 01 - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 02 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 

Załącznik nr 03 - Rozporządzenie w sprawie wzorów tablic 

Załącznik nr 04 - Lokalizacja tablic granicznych - mapka 

Załącznik nr 05 - Zestawienie tablic granicznych - tabela 

Załącznik nr 06 - Projekt tablicy granicznej 

Załącznik nr 07 - Lokalizacja tablic dydaktyczno-informacyjnych - mapka 

Załącznik nr 08 - Zestawienie tablic dydaktyczno-informacyjnych - tabela 

Załącznik nr 09 - Projekt tablicy dydaktyczno-informacyjnej 

Załącznik nr 10 - Lokalizacja tablic kierunkowych - mapka 

Załącznik nr 11 - Zestawienie tablic kierunkowych - tabela 

Załącznik nr 12 - Projekt tablicy kierunkowej na stelażu drewnianym 

Załącznik nr 13 - Projekt tablicy kierunkowej na stelażu stalowym 

 

 

 

 

 
 


