
 

 

Toruń, dnia 17.08.2015 r.  

ZO/2015/08/2/SK                                             

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W 

TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 

35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), 
zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Wytyczne Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień  w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji 
projektu pn. „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych 

(Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” –  umowa nr 
25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D dofinansowanego z Programu Operacyjnego 

PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-

2014 zaprasza do złożenia oferty na: 

Wykonanie i montaż w terenie 20 sztuk 

drewnianych stelaży wraz z tablicami 

informacyjno-edukacyjnymi 

I. Określenie przedmiotu zamówienia:  

  

Wykonanie 20 sztuk drewnianych stelaży na tablice informacyjno-

edukacyjne, montaż tablic do stelaża, transport oraz montaż 
stelaży z tablicami na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły 

oraz Żwirownia Skoki zgodnie z załącznikiem nr 2 lokalizacja tablic 

II. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia: 

 wszystkie drewniane elementy wykonane z drewna dębowego,  



 

 

 drewno dwukrotnie głęboko zabezpieczone  przeciwgrzybicznie 

impregnatem barwiącym,  strugane, kantówki zaokrąglone frezem. 

Kolor impregnatu wybierze Zamawiający na podstawie próbnika 

dostarczonego przez Wykonawcę; 

 stelaż pionowy z kantówek drewnianych o szer. 10x10cm; długości 

220cm (2 szt.);  

 2 kantówki drewniane poprzeczne o szer. min. 8x8 cm i długości 

min. 150cm, wzmacniające konstrukcję (stanowiące obramowanie 

tablicy), trwale przymocowane do kantówek pionowych na klejone 

wczepy; 

 daszek jednospadowy z desek drewnianych o grubości min 2 cm, 

poszycie daszku deskowane na zakładkę, szerokość daszku większa 

minimum o 10 cm od szerokości konstrukcji; 

 wykonanie pleców do tablicy (z desek drewnianych lub 

wodoodpornej sklejki) o grubości min 5 mm wzmacniających 

konstrukcję stelaża; 

 tablice informacyjne o wymiarach wysokość 100 x szerokość 150cm 

z blachy ocynkowanej (20 sztuk) do montażu w stelażach 

Wykonawca odbierze z siedziby Zamawiającego; 

 montaż tablicy w „tunelach” uprzednio wyfrezowanych w 

kantówkach pionowych i poprzecznych, wymiary montowanej 

tablicy: 100x150cm, grubość  2mm, - tablice dostarcza 

Zamawiający. Połączenie tablicy ze stelażem należy zasilikownać 

obustronnie silikonem bezbarwnym. 

 stelaże montowane na dwóch metalowych kotwach wbijanych w 

grunt ocynkowanych galwanicznie, 12x12cm, długość minimalna 

70cm; 

 wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie 

krótszy niż 5 lat. 

 

 

 

 



 

 

Rysunek schematyczny stelaża: 

 

 

 

 

III. Termin i sposób realizacji zamówienia 

a) oferty należy złożyć na adres email: skowalkowski@alauda.org.pl do 

dnia 28 sierpnia 2015 (liczy się data wpłynięcia oferty na serwer 

pocztowy); 

b) realizacja - od dnia podpisania umowy; 

c) dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do dnia 15 września 

2015 

d) Dokładna lokalizacja montażu tablic w załączniku nr 2:  



 

 

IV. Opis warunków stawianych Wykonawcy 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 

niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

V. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania. Cena ma być wyrażona w złotych polskich 

brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług.   

2. Wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki 

niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w 

przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) 

oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku 

złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). 

Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia  zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki 

wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla 

Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami 

pracodawcy”) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 

zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym 

zakresie.  

 

VI. Informacje o sposobie oceny ofert: 

a) kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena 100%,  

wygrywa oferta z najniższą ceną 

b) oferty złożone po terminie lub nie zawierające wszystkich 

wymaganych załączników nie będą rozpatrywane; 

c) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać swoją ofertę; 

d) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; 



 

 

e) Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu pisemnie lub drogą 

elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty; 

f) Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki 

zapytania przed dniem składania ofert. 

 

 

Zatwierdzam 

Kierownik Projektu 

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Stefan Kowalkowski 

tel. 728 110 386 

e-mail: skowalkowski@alauda.org.pl  


