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Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju składa zapytanie ofertowe na wykonanie zadania 
pn:"Rennont bieżący urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych PNGS Bł. Skały i Szczeliniec 
Wielki." 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia: 
1. Trasa turystyczna Bł.Skały wys. ok. 800 m n.p.m. wykonanie podestów drewnianych z drewna 

modrzewiowego według niżej poddanych obmiarów w poszczególnych lokalizacjach. 
a. „Furtka" - podest : dł.4 m x szer.2 m , deski o szerokości 25 cm i grubości 8 cm, legary wg 

norm 
b. „Wejście"- podest: dł.3 m x szer.2 m , deski o szerokości 25 cm i grubości 8 cm. legary wg 

norm 
c. „Kurza Stopka" - podest: : dł.3m x szer.2 m , deski o szerokości 25 cm i grubości 8 cm. 

legary wg norm. 
d. Wszystkie elementy drewniane nowych konstrukcji należy zaimpregnować dwukrotnie 

impregnatem ekologicznym. 
2. Trasa turystyczna Szczeliniec Wielki (wys.ok.900 m n.p.m.) 

a. Tarasy południowo-wschodnie" zabezpieczenie szczeliny skalnej na trasie turystycznej o 
wymiarach : 50 cm x 30 cm , materiał wymagany przez Zamawiającego cement i kamień 
(piaskowiec). 

b. Zabezpieczenie barierki metalowej przy schodach wejściowych na "Szczeliniec Wielki" 
przez zamontowanie dodatkowego przęsła metalowego w barierce o wym.3m dł. rury 
metalowej o śr.5 cm , oraz montaż siatki metalowej o wym. 3,10 m x 1,30 m. 
Rurę należy przyspawać do istniejących słupków metalowych (spaw ciągły). 
Siatkę ochronną należy przymocować do barierki metalowej w sposób trwały. 
Rurę oraz siatkę należy pomalować farbą na kolor zielony. 

c. W/w prace zabezpieczające trasę turystyczną należy wykonać zgodnie z normami 
gwarantującymi bezpieczeństwo poruszających się po szlaku turystycznym turystów. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz ponosić 
będzie odpowiedzialność za zaistniałe wypadki przy pracy. 

4. Prace remontowe będą prowadzone w terenie trudnym na wysokości od 800 do 900 m n.p.m. 
bez możliwości dojazdu transportu kołowego do miejsca wbudowania materiałów budowlanych, 
w terenie bez możliwości podłączenia do poboru energii elektrycznej. 

5. Zgłoszona oferta ma zawierać cenę wykonania przedmiotowego zadania ,Zamawiający przyjmuje 
formę wynagrodzenia ryczałtowego. Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna 
obejmować całość kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą ryczałtową 
formą rozliczenia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umownie nie może być podstawą do żądania zmiany zaoferowanego wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi podmiotami. 

Kudowa Zdrój, dnia 22.06.2017r 
DR.224.26.2017 
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7. Warunki płatności: do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 
Zamawiającego. 

8. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy. 
9. Kryteria wyboru oferty: cena 100%. 
10. Termin składania ofert: do dnia 26.06.2017 w godz. od 7 °̂ do 15 °̂ 
11. Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 10), ul. Słoneczna 31, 

57- 350 Kudowa Zdrój za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferta@pngs.com.pl, 
faxem pod numer (074) 865-49-18 , lub osobiście w sekretariacie PNGS w Kudowie Zdroju do 
dnia 26.06.2017r w godz. od 7 °̂ do 15 

12. Wymagane dokumenty : wypełniony formularz oferty (załącznik Nr 1) 
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