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Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
tel. + 48 738 06 20 
fax + 48 738 30 21 
 
 

 
 

Zaproszenie nr REN/ZP- MS/E3 -2 
do złożenia oferty 

 
Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie stelaży i montaż         
6 tablic informacyjnych do potrzeb realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/000258 
„Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym doliny Biebrzy. Etap I”, 
współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Biebrzański Park 
Narodowy. 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  
19-110 Goniądz 
NIP: 546-13-90-705  
REGON: 200667985 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 szt. drewnianych stelaży, dostawy, montażu i 
ustawienia tablic informacyjnych w terenie w następujących lokalizacjach: 1 – Modzelówka - 
przy jazie, Kuligi – przy moście betonowym na Jegrzni, Kuligi – przy moście drewnianym na 
Jegrzni, Ciszewo – przy moście na Jegrzni, Woźnawieś – przy Zagrodzie Kuwasy, Osowiec-
Twierdza – przy siedzibie Parku. Dokładną lokalizację wskaże po podpisaniu umowy 
wyznaczony pracownik Parku; oraz wg załączonego szkicu technicznego (załącznik nr 3 i 4). 
Na każdym stelażu zamontowana zostanie plansza informacyjna o wymiarze 90x120 cm 
(wys./szer.), którą Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed montażem.  
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Dane techniczne stelaża drewnianego (wg szkicu technicznego w załączeniu – załączniki 
nr 3 i nr 4) 

- słupy stelaża wykonane z kantówki (sosna) o wymiarach 14x14 cm, osadzone na 
fundamencie betonowym i przymocowane do metalowego łącznika 40/3 mm, L = 80 cm. 
śrubami fi 8 mm, L = 18 cm, minimum po 2 śruby na łącznik  

- fundament w postaci stóp żelbetowych o wym. 25x25 cm i wysokości 100 cm, zbrojony 
prętami o wym. fi 12 mm i zagłębiony min. 80 cm od poziomu gruntu; 

- stelaż pod tablice z desek o grubości 25 mm, pełne odeskowanie;  

- krawędzie tablic (elementów stolarki) wykonane z listew zdobionych (wzór do ustalenia     
z Zamawiającym) o wym. min. 3x12 cm; 

- wnętrze stelaża wypełni tablica informacyjna o wym. 90x120 cm, zabezpieczona 
transparentnym poliwęglanem o grubości 4 mm, o tych samych wymiarach co tablica              
i przymocowanym do desek za pomocą wkrętów metalowych, łączenie tablicy i poliwęglanu 
zabezpieczone silikonem oraz listewkami szer. do 2-3 cm, przylegającymi do wewnętrznej 
krawędzi stelaża; 

- dach dwustronny, pokrycie z deszczułek drewnianych na zakład, lico i boki dachu 
wykończone listwami ozdobnymi. 

- wszystkie elementy drewniane muszą być starannie oheblowane oraz zaimpregnowane 
grzybobójczo metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi w kolorze 
brązowym (lub zbliżonym). 

Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Przed przystąpieniem do ustawieniem stelaży Wykonawca otrzyma                           
od Zamawiającego tablice informacyjne do umieszczenia na stelażu. 

2. Dowóz, montaż i ustawienie tablic edukacyjnych musi zostać poprzedzone 
zgłoszeniem rozpoczęcia prac osobie odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego. 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA  

 
Zamówienie musi być wykonane w terminie do 20 listopada 2015 r. 
 
 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych. 
2. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
3. Płatność za odebrane zamówienie nastąpi przelewem na wskazany rachunek 

bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury/rachunku. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień umowy. 
6. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Mariusz Siłakowski pod numerem 

telefonu 608 398 643. 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  

Oferta powinna zawierać: 
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1. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia: 
a)  sporządzony w języku polskim, 
b)  opatrzony pieczątką firmową,  
c)  zawierający: pełną nazwę oferenta, adres siedziby oferenta, numer 

telefonu/faxu, numer NIP,  numer REGON, nr KRS lub wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej,  

d) zawierający termin związania ofertą,  
e) wypełnioną tabelę specyfikacji zamówienia, 
f) wartości towarów/usług podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku, 
g) posiadający datę sporządzenia, 
h) podpisany czytelnie przez oferenta.  

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, wysłana na adres 
poczty elektronicznej Mariusz.Silakowski@biebrza.org.pl w postaci pliku pdf lub też 
dostarczona na  adres: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec 

Twierdza 8 do dnia 26 października 2015 r., do godz. 12.00,  
2. Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt. V.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 
VII. OCENA OFERT 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: 

a) Cena ryczałtowa brutto  - waga kryterium 90 % 

Kryterium ,,cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny ryczałtowej brutto podanej 
przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena ta będzie brana pod uwagę przez 
Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta wykonawcy, 
która zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, otrzymuje 90 pkt. 
 
Wartość punktowa oferty (P) będzie obliczona wg wzoru: 

 
 

Cena najniższa 
P =    ---------------------------- x 90 pkt 

Cena oferty ocenianej 
 

b) Udzielona gwarancja „G” – waga kryterium 10% 

Kryterium „udzielona gwarancja” rozpatrywane będzie na podstawie podanego przez 
Wykonawcę terminu obowiązywania gwarancji tzn. Wykonawca, który udzieli 
gwarancji na okres 24 miesięcy otrzymuje 0 pkt. Wykonawca, który udzieli gwarancji na 
okres dłuższy niż 24 miesiące otrzymuje dodatkowo: 5 pkt za dodatkowo udzielone 6 
miesięcy gwarancji lub 10 pkt. za dodatkowo udzielone 12 miesięcy i więcej gwarancji. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która w sumie największą liczbę 

punktów Lp (maksymalnie 100 pkt.) obliczoną wg następującego wzoru Lp = P+G = 100, 

gdzie Lp – to łączna liczba punktów, P – to liczba pkt. w kryterium „cena”, G – to liczba 

pkt. w kryterium „udzielona gwarancja”. 
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. Badanie i ocena ofert  zostaną zakończona najpóźniej do dnia 27 października 2015 r.  
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów                      

za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem 
www.biebrza.org.pl oraz wysłanie informacji mailem lub faksem do oferentów. 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Wzór formularza oferty 
2. Projekt umowy 

3. Szkic techniczny tablicy – rzut z przodu 

4. Szkic techniczny tablicy – rzut z boku 
 
 

Miejscowość/ data:          Osowiec Twierdza   19      października 2015 r. 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego:              Roman Skąpski 
              Dyrektor 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego: 
 

 

http://www.biebrza.org.pl/

