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Chodzież, 01.03.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na naprawę wiaty turystycznej.  

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zapytanie ofertowe dotyczy naprawy wiaty turystycznej zlokalizowanej na działce numer 215 zloka-

lizowanej w miejscowości Próchnowo, oznaczonej numerem KW PO1B/00031166/7 – w pobliżu 

głazu narzutowego „Zaklęta Karczma” (pomiędzy Margoninem a wsią Próchnowo, przy drodze Cho-

dzież-Wągrowiec. 

2. Charakterystyka zabudowy drewnianej: 

ALTANA 

a. 2 ściany pełne, 

b. altana z drewna iglastego (powietrzno-suche), 

c. altana trwale związana z gruntem (4 ocynkowane kotwy zalane betonem na głębokość 1m), 

d. słupy pionowe i ściany altany bez bezpośredniego kontaktu z podłożem, 

e. ściany o grubości min. 28 mm, wpuszczane w wyfrezowane słupy nośne, ściany łączone me-

todą pióro-wpust z dodatkowym wzmocnieniem, 

f. konstrukcja dachu wykonana zgodnie ze sztuką ciesielską, 

g. dach wybity boazerią o grubości min. 18 mm, 

h. dach jednokrotnie wybity papą, 

i. dach opierzony na krawędziach wkoło altany, 

j. dach jednokrotnie wybity gontem bitumicznym, 

k. całość dwukrotnie zaimpregnowana, kolor brąz, 

l. przekroje drewna: 

i. słupy nośne 155/155 mm 

ii. wieniec 135/135 mm 

iii. konstrukcja dachowa: krokwie narożne 85/165, pozostałe krokwie 65/145 mm 

iv. zastrzały 65/145 mm. 

 

2 KOMPLETY ŁAWOSTOŁÓW 

a. dwie ławy połączone ze stołem wykonane z drewna iglastego, 

b. zestaw mebli trwale związany z gruntem poprzez 4 ocynkowane kotwy zalane betonem na 

głębokość 0,5 metra, 
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c. długość jednego zestawu 2,7 m, szerokość 2 m, 

d. blaty i siedziska z drewna 55/295 mm, 

e. belki konstrukcyjne 155/155 mm, 

f. całość dwukrotnie zaimpregnowana, kolor brąz. 

 

KOSZ NA ŚMIECI 

a. Kosz drewniany z ramką do mocowania worka foliowego, pojemność 60 l, dwukrotnie za-

impregnowany, kolor brąz, trwale związany z gruntem – stopy betonowe o głębokości 50 

cm. 

 

STOJAK DO ROWERÓW 

a. 6 stanowiskowy (ocynk ogniowy), wysoki – rower mocowany za ramę a nie za koło, 

b. stopy betonowe o głębokości 50 cm w dwóch miejscach. 

 

 

3. Ławostoły zamontowane wewnątrz wiaty, kosz i stojak na rowery – obok wiaty. 

4. Do obowiązków wykonawcy należy uprzątnięcie terenu pod naprawioną wiatę oraz jej montaż. 

5. Wykonawca może skorzystać z materiałów pozostałych po zniszczonej wiacie dostępnych w ww. miej-

scu. 

6. Sposób wykonania naprawy, lub wykonania nowej wiaty ustala wykonawca we własnym zakresie. 

7. Zniszczona wiata i pozostałe po niej materiały na moment zamieszczenia zapytania ofertowego znajdują 

się w ww. miejscu. 

8. Wykonawca przed złożeniem oferty może we własnym zakresie dokonać oględzin pozostałego mate-

riału. 

9. Zleceniodawca nie bierze odpowiedzialności za zmieniony stan zniszczonej wiaty oraz materiałów do 

odzyskania od momentu ogłoszenia zapytania ofertowego do momentu wyboru wykonawcy. 

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do 08.03.2017 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia „Dolina 

Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, lub za pośrednictwem poczty w ww terminie (liczy się data 

dostarczenia oferty). Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrzone. Oferent może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od 

oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty 

Waga: 

cena 100% 
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V. Sposób przygotowania oferty 

Oferta powinna być czytelna. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przedstawione wyłącznie w zło-

tych polskich. Oferta powinna być przedstawiona w kwocie brutto. Oferta powinna być sporządzona na do-

łączonym wzorze oferty. 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał 

prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. III niniej-

szego zapytania. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od złożonej oferty, Zama-

wiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

VII. Informacje dodatkowe 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem i narzędziami niezbędnymi do wykona-

nia zadania. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, bez podania przyczyny. Ter-

min wykonania przedmiotowego zamówienia nie wyniesie więcej niż 30 dni kalendarzowych od momentu 

zawiadomienia Zleceniobiorcy. 

 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej 

Załącznik nr 2 – rysunek wiaty 
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Załącznik nr 1 

Wzór oferty cenowej 

 

…………………………………       Data:……………………. 

………………………………… 

………………………………… 

                   Dane Oferenta  

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na naprawę wiaty turystycznej.  

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena przedstawia się na-

stępująco: 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto PLN 

1.  Uprzątnięcie terenu  

2.  

Naprawa wiaty wraz z ławostołami, stojakiem rowerowym oraz koszem na 

śmieci  

3.  Montaż  

 RAZEM  

 

 

 

…………………………………………. Podpis i pieczęć oferenta 

 


