
Złotów, dnia 2013-08-14 

ZPP.271.05.2013.RB 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów wszczyna postępowanie w trybie 

zapytania ofertowego na zadanie pn.:  

„Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu” 

i zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 ust. 8 ustawy. 

1. Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu,   

a w szczególności: 

 

A. Parking - kruszywo do wykonania stabilizacji gruntu parkingu o wym. 23x5m (warstwa 

tłucznia 20cm) – 23 m3 tj. ok. 40 t. 

 

B. Elementy małej architektury takie jak (wraz z transportem i montażem elementów): 

 

- Brama wejściowa wykonana z drewna z zadaszeniem dwuspadowym  o szerokości 3m i 

wysokości całkowitej 2,5 m. Projektuje się elementy konstrukcyjne z drewna nieobrzynanego 

impregnowanego o śr. ok 15 cm zakotwione w stopach fundamentowych betonowych, 

zadaszenie. Konstrukcja drewniana zabezpieczona przed działaniem grzybów i porostów. 

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna sosnowego zabezpieczonego 

impregnatem głęboko penetrującym w kolorze ciemnobrązowym. Na bramie zamontowana 

deska grubości 5-6 cm z wyfrezowanym nazwą i odpowiednim logo (frezowane tło na 

głębokość około 1 cm). 

 

-  Tablica informacyjna o wym. 100x135 cm w oprawie drewnianej – technologia wykonania 

tablic z przeznaczeniem na zewnątrz: wydruk wieloformatowy wodoodporny i odporny na 

działanie czynników atmosferycznych UV i H2O. Nośnik druku folia polimerowa 

zapewniająca trwałość zachowania kolorystyki tablic min. do 5 lat. Całość dodatkowo 

laminowana warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti zapewniającą ochronę min. do 7 lat. 

Nośnik główny nierdzewiejąca blacha ocynkowana grubości 0,55 mm lub 0,8 mm. Oprawy 

tablic (stelaż drewniany) wykonane z suchych desek oflisowanych grubości min. 3 cm, 

drewno impregnowane.  

 

Stelaż drewniany jednostronny do tablic z dachem dwuspadowym wykonanym  z 6 desek o 

szerokości 15 cm i grubości 2,7 cm montowanych na zakładkę około 3 cm z wykroczeniami 

bocznymi okrąglakiem toczonym o średnicy 8cm. Oprawa tablicy wykonana z suchych desek 

oflisowanych grubości min 3 cm. Drewno impregnowane środkiem typu ALTAXIN. Stelaż 

 



powinien posiadać pełne zabezpieczenie tylnej części tablicy w postaci odeskowania lub płyty 

wodoodpornej. Słupy okrągłe toczone średnicy 12 cm. Do słupów należy przymocować 

kotwy stalowe za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych. Kotwy powinny być  wykonane z 

ceownika 60x40x3mm o długości min 90 cm i przyspawanym w dolnej części ceownikiem  

długości 10 cm. Konstrukcja powinna być wykonana zgodnie z zasadami  sztuki stolarsko – 

ciesielskiej i powinna być zakotwiona w stopach fundamentowych betonowych. 

Treść tablicy (dydaktyczno-informacyjna) podana zostanie przez Zamawiającego na 30 dni 

przed zakończeniem realizacji zadania.  

 

- Tablice gatunkowe (szt. 3) o wymiarach 70x50 cm osadzone w drewnianej ramie. 

Konstrukcja drewniana o wys. max do 2m z drewna nieobrzynanego o śr. ok 15 cm 

zakotwione w stopach fundamentowych betonowych, zabezpieczona przed działaniem 

grzybów i porostów. Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna sosnowego 

zabezpieczonego impregnatem   głęboko penetrującym w kolorze ciemnobrązowym.  

- Stół z szachownicą i planszą do chińczyka wykonany z drewna o długości ok. 180cm, 

szerokość blatu ok. 60 cm, szerokość siedzisk ok. 30cm. Pola planszowe wykonane z płytek 

gresowych, przyklejonych mrozoodpornym klejem. Wszystkie elementy drewniane wykonane 

z drewna sosnowego zabezpieczonego impregnatem głęboko penetrującym w kolorze 

ciemnobrązowym. Elementy drewniane mogą być malowane farbami zachowującymi urok 

drewna. 

 

- Zegar słoneczny o średnicy ok 1,0 m wykonany zostanie z impregnowanego drewna i 

elementów stalowych jak wskazano na rysunku.  

 

- Ławki z półbala z oparciem szerokość siedzisk około 30 cm  (szt. 2) długość ok. 160 cm. 

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna sosnowego zabezpieczonego 

impregnatem głęboko penetrującym w kolorze ciemnobrązowym. 

 

- Ławka z półbala z rzeźbami - długość ok. 160 cm. Wszystkie elementy drewniane 

wykonane z drewna sosnowego zabezpieczonego impregnatem głęboko penetrującym w 

kolorze ciemnobrązowym. Forma rzeźby będzie przedmiotem późniejszych uzgodnień.  

 

- Ławostół z daszkiem o wym. 360x220cm. Dach dwuspadowy o szer.120 cm. Wszystkie 

elementy wykonane z drewna  impregnowanego rozmieszczone wg załącznika graficznego. 

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna sosnowego zabezpieczonego 

impregnatem głęboko penetrującym w kolorze ciemnobrązowym.- ławka wokół drzewa o 

wym. średnicy ok. 200cm z oparciem. Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna 

sosnowego zabezpieczonego impregnatem głęboko penetrującym w kolorze 

ciemnobrązowym. 

 

- Punkt parku linowego, w skład którego wchodzą minimum.: szczudła (12 szt.) wykonane ze 

słupów o naturalnej krzywiźnie, huśtawka „Orle gniazdo”, pale do wspinania (3 szt.), belka 

do balansowania, sieć pozioma 200x200 cm - konstrukcja wykonana z drewna dębowego.  

 

Projektowane elementy zostaną rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez część 

graficzną przedstawionego projektu zagospodarowania działki. Montowane urządzenia muszą 

posiadać atesty dopuszczające poszczególne elementy do użytkowania w miejscach 

publicznych, a w szczególności oznaczone znakiem bezpieczeństwa. 

W punkcie placu linowego musi zostać umieszczona czytelna tablica informacyjna 

pokazująca możliwości i pożądany sposób wykorzystania urządzeń. 



 

- miniaturki kształtu ptaków (szt. 10) – długość ok.30 cm 

Wykonane z drewna mają gwarantować pełną rozpoznawalność wybranych gatunków ptaków 

( do ustalenia). 

 

C. stare odmiany drzew i krzewów owocowych (szt. 25) wraz z nasadzeniem (do ustalenia). 

 

Przykładowe rozwiązania elementów małej architektury przedstawiają załączone grafiki.  

 

Przed złożeniem oferty. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu  oceny,  

na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników wpływających na przygotowanie 

oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed 

przeprowadzeniem wizji lokalnej proszę o kontakt z Urzędem Gminy Złotów wydział 

budownictwa p. Jacek Trybuchowicz, Mateusz Marciniak tel. 67-263-53-05. 

Do oferty należy załączyć wycenę poszczególnych elementów wg załącznika (tabeli). 

3. Przewidywany termin realizacji zadania : 30.10.2013 r. 

4. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę wg wzoru 

określonego przez zamawiającego. 

5. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące realizacji dostawy, w 

tym transport. 

6. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianie w czasie trwania 

umowy, chyba że zmiana byłaby korzystna dla zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części oferowanych w ramach 

oferty robót. 

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Jacek Trybuchowicz, 

Mateusz Marciniak – tel. 67 263 53 05 

9. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7 w terminie do 

28.08.2013 r. do godz. 14
oo

 w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do oferty – „rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu” 

 

 
Lp. 

Elementy  ilość 

Wartość 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

ogółem 

1 Brama wejściowa z dachem 
dwuspadowym 1 szt.  

  

2 Tablica informacyjna 1 szt.   

3 Zegar słoneczny o średnicy ok.1,0 m 1 szt.   

4 Tabliczka gatunkowa 3 szt.   

5 Stół z szachownicą i planszą do gry w 
chińczyka 1 szt. 

  

6 Punkt parku linowego 1 szt.   

7 Ławka wokół drzewa 1 szt.      

8 Ławki  2 szt.     

9 Kruszywo do utwardzenia parkingu 
gruntowego 23x5 m- 8 miejsc +1 
miejsce dla niepełnosprawnych 1 kpl. 

  

10 Ławostół z daszkiem 1 szt.   

11 Ławka z półbala z rzeźbami 1 szt.    

12 Miniaturki kształtu ptaków 10 szt.   

13 Zakup i nasadzenia starych odmian 
drzew i krzewów owocowych 25 szt. 

  

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          miejscowość, data 

 

 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia „Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę:  

 

cena ryczałtowa netto……………………………………….zł. 

słownie…………………………………… ………………….zł. 

 

cena ryczałtowa brutto………………………………………zł. 

Słownie…………………………………………………….….zł. 

 

 

1.Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji 

zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego. 

 

2.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 

 

 

 


