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Barlinek, dnia 04.02.2018 r. 

ZAPYTANIE O CENĘ 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek zwraca się   

z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadań w zakresie przygotowania dokumentacji, 

budowy infrastruktury turystycznej, prac artystycznych  i obsługi w ramach Międzynarodowego 

Projektu Współpracy „Jie skrenda” zgodnie z poniższą specyfikacją realizowanych w ramach 

poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

zgodnie z następującym zapotrzebowaniem: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia projektu,  budowy wiat turystycznych wraz  

z elementami promocyjnymi, działaniami społecznymi, które są zawarte w treści poniższej 

specyfikacji oraz jej załącznikach.    

 

Termin zakończenia prac inwestycyjnych do 10 lipca 2018 pozostałe usługi do końca września 

2018 roku. 

 

A. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wykonawca wykona następujące czynności: 

1. Wykona dokumentację fotograficzną terenu i przygotuje szczegółową koncepcję projektową w 

oparciu o rzeczywisty przedmiar terenu ( z naniesieniem drzew i lokalizacji pomnika). 

2. Wykona szczegółową dokumentację techniczną wiat w oparciu o koncepcję dostępną jako  

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na działce nr 458/1 przy pomniku lotników litewskich. 

3. Pozyska niezbędne dokumenty, mapy, projekty oraz pozwolenia i zgody z Urzędów: Miasto i 

Gmina Dębno, Miasto i Gmina Myślibórz, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu oraz  Wojewódzkim 

Konserwatorze Zabytków w Szczecinie.  

4. Skompletuje i uzyska we własnym zakresie pozwolenie na budowę, dokona wszelkich zgłoszeń 

niezbędnych do zgodnego z prawem realizacji zadania. 

5. Koncepcje i projekty końcowe przedstawi bezpośrednio  partnerowi Litewskiemu   

w Kownie w formie prezentacji elektronicznej jak również wykona prezentację we własnym zakresie 

w formie wystawy zarówno w Kownie ( Litwa) jak i po stronie polskiej (siedziba LGD Lider 

Pojezierza w Barlinku)  podczas spotkań partnerów projektu.  

6. Zgodnie z zawartą koncepcją / projektem technicznym,  wykona prace budowlane  

w miejscu realizacji projektu poprzez wykonanie fundamentowych szklanek betonowych  

w gruncie wraz ze zbrojeniem i stopami stanowiącymi podstawę konstrukcji wiat. 

7. Wiaty zostaną wykonane z drewna dębowego wg wymiarów i wielkości podanych  

w koncepcji.  

Dane dotyczące wiat. 

Ilość wiat – szt. 2 

Powierzchnia całkowita po obrysie dachu: 34,5 m2 – suma całkowita dwóch wiat: 69 m2 

Konstrukcja zgodna z wymiarami projektu koncepcyjnego:  

drewno dębowe – suszone i sezonowane 

krokwie – dopuszczalne drewno modrzewiowe 
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podbitka – drewno modrzewiowe 

połać dachowa – papo gont 

impregnacja: grzybobójcza 

impregnacja dodatkowa: dwukrotne malowanie impregnatem powłokotwórczym w wybranym przez 

zleceniodawcę kolorze  

 

Cena:  netto ………………………….. brutto ……………………………… zł 

 

B. W zakresie prac  artystycznych zleceniodawca wykona: 

1.  ręczne rzeźbienia słupów zgodnie z ustalonym wzorem wskazanym w wizualizacji. Zleceniobiorca 

wykona projekty koncepcyjne i pozyska wiedzę oraz wzory związane z Litewską sztuką ludową na 

podstawie, których opracuje rzeźbiarskie opracowanie słupów i zastrzałów. 

2. w formie rzeźbiarskiej herby: Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, miast: Myślibórz i 

Kowno. Całość zostanie umieszczona na belce tęczowej (poprzecznej) wiat. 

3.  po zakończonym montażu wykona dokumentację podwykonawczą oraz przygotuje  i złoży 

niezbędne do dokonania odbioru budowlanego  dokumenty we własnym zakresie. 

4.  6 dniowe warsztaty rzeźbiarskie dla 6 artystów rzeźbiarzy (4 z Polski i 2 z Litwy), których 

zadaniem będzie wypełnienie przestrzeni nad belkami poprzecznymi wiat,  pracami rzeźbiarskimi 

zaczerpniętymi z elementów ludowych litewskich w terminie do 07.07.2018 roku, zapewniając im 

warunki pracy (wyżywienie i noclegi) oraz wystarczającą ilość i jakość surowca drzewnego.  

Cena:  netto ………………………….. brutto ……………………………zł 

 

C. W zakresie prac  dodatkowe zleceniodawca wykona: 

1. dokumentację fotograficzna warsztatów rzeźbiarskich oraz dokona montażu w zakresie wiat 

elementów rzeźbionych wykonanych podczas warsztatów 

2. po zakończonych warsztatach wystawę artystyczną wielkoformatową (rollup / xbaner) ilustrującą 

przebieg prac i warsztatów w dwóch wersjach językowych polskiej i litewskiej. 

Wystawa zostanie przez wykonawcę zaprezentowana strona projektu. W ramach działania wykonawca 

wykona wystawę plenerową w oparciu o konstrukcję wystawienniczą stalową. Powierzchnia zadruku i 

opracowania w przybliżeniu powinna wynosić nie mniej niż 16 m 2. Wystawa musi zostać 

wystawiona w przeddzień uroczystości upamiętniających wydarzenie sprzed 85 lat w Pszczelniku w 

2018 roku  i usunięta najpóźniej 1 dzień po zakończeniu obchodów  przez zleceniobiorcę przy 

pomniku.  Wystawa plenerowa zostanie zmontowana kolejno na okres 1 miesiąca w każdym z miejsc: 

Miasto Dębno, Miasto Myślibórz, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (lub inne wskazane przez 

zleceniodawcę miejsce) 

3.  prezentację wydawniczą warsztatów i prac nad infrastrukturą turystyczną w Pszczelniku  

i w rejonie Kowna: 

4.  broszurę informacyjną poprzez: 

- wykonanie projektu, składu oraz wykonanie we własnym zakresie wszystkich fotografii, opisów oraz 

wykonania tłumaczenia na język litewski. 

- format: 20 cm na 20 cm 

- ilość stron: 48 

- papier kreda mat 150 g 
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- okładka – karton 300 g 

Uszlachetnienie – laminacja okładki- folia błysk 

Nakład broszury informacyjnej  – 1000 szt 

5. w ramach realizacji zadania wykona tablicę informacyjną o konstrukcji stalowej oraz przygotuje 

dokumentację potrzebną do jej postawienia w postaci pozyskania zgody właściciela gruntu do 

władania w zakresie usytuowania. Tablica zostanie wykonana w sposób trwały: konstrukcja stalowa - 

słupy 60/60 profil zamknięty, blacha płaszczyzny 100 cm na 150 cm wycinana laserowo wg. kształtu 

zadanego przez zleceniodawcę, gr. arkusza 3-5 mm. Konstrukcja malowana proszkowa. Wykonawca 

wykona projekt graficzny, dokona niezbędnych ustaleń i zmian, wykona tłumaczenia na język 

litewski, tekstów zawartych w treści tablicy. Oprócz tekstu tablica informacyjnej  powinien zawierać 

mapę sytuacyjną  ukazującą lokalizację pomnika w 3 D –  

6.  montaż ww. tablicy w miejscu wskazanym w punkcie 5. 

7.  kierunkowskazów o konstrukcji stalowej malowane proszkowe, które zostaną dostarczone 

zleceniodawcy w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę w ilości 2 szt. 

 

Cena:  netto ………………………….. brutto ……………………………..zł 

 

D. W zakresie prac przy muzeum Lotników Litewskich w Pszczelniku zleceniobiorca 

wykona toaletę w postaci zabudowanego urządzenia typu Toytoy obudowanego konstrukcją 

drewnianą. Toaleta zostanie zamontowana przy muzeum Lotników Litewskich. Toytoy z 

funkcją umywalki, muszli klozetowej oraz pisuaru.  

 

Cena:  netto ………………………….. brutto ……………………………..zł 

 

II. Warunki udziału w postepowaniu: 

- oferent posiada kompetencje do prowadzenia określonej działalności zawodowej zawartej w opisie 

zadania.  

 

III. Kryteria oceny oferty: 

1. Cena - 80 % 

2. Termin płatności końcowej od złożonej faktury - 20 % 

 

IV. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

1. Kryterium cena: oferta najniższa/oferta badana x 100 pkt. x 80%  = liczba punktów 

2. Kryterium terminu płatności: najdłuższy termin/ badana oferta x 100 x 20% = liczba punktów 

V. Miejsce i termin składania ofert:  

1. Oferta powinna zawierać: 

a) Nazwę i adres oferenta, 
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a) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu o cenę   

z wyszczególnieniem wyceny na poszczególne punkty specyfikacji (I. II. III. IV) oraz za prace 

inwestycyjne, 

b) Wartość oferty netto i brutto 

c) Termin i warunki płatności 

d) Termin ważności oferty 

e) Adres strony internetowej lub wskazanie innej możliwości sprawdzenia przez Zamawiającego 

dotychczasowej działalności Oferenta 

2. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 

posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, najlepiej na komputerze 

4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera pocztą elektroniczną, 

bądź też dostarczona osobiście do Biura LGD na adres: 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 

ul. Sądowa 8;  74-320 Barlinek 

email: kosport@kosport.eu  lub ratownik565@wp.pl 

Osoba do kontaktu: Ireneusz Kostka, nr tel.: 501 652 083 lub Wiesław Sienkiewicz nr tel. 693 419 213 

6. Termin składania oferty upływa w dniu  14.02.2018 roku do godz. 14.00 

VI. Przesłanki odrzucające ofertę: 

1. treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

2. złożone przez wykonawcę, podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiazań 

osobowych lub kapitałowych 

3. złożone przez wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym, 

4. zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

 

VII. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.  
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