Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Kudowa Zdrój, 26.03.2019 r.
( miejscowość i data)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający :
Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój , NIP: 883-185-29-45
2. Opis przedmiotu zamówienia :
„ Remont infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. - kontynuacja robót rozpoczętych w
2018 r.” - postępowanie II"
Część I.
Wymiana bramy przed schodami wejściowymi na Szczeliniec Wielki
1. Uprzątnięcie pozostałości po starej bramie.
2. Budowa bramy zintegrowanej ze stelażem pod tablice informacyjne – pow. 29,10 m².
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.
- Fundamenty - demontaż szalunków oraz zabezpieczenie izolacją wodochronną np. Abizolem R + P.
- Podwalina kamienna z kamieni granitowych.
- Konstrukcja nadziemne - słupowo-ryglowa z zastrzałami z drewna klejonego modrzewiowego oraz więźba
dachowa z elementów drewnianych świerkowych.
- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami do drewna firmy SIMPSON lub równoważne.
- Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkładzie z desek modrzewiowych gr. 21 mm.
- Pomiędzy warstwami wykonać izolację z papy bitumicznej.
- Zamontowanie dwóch tablic informacyjnych dostarczonych przez zamawiającego.
3. Projekt i opis bramy : Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Część II.
Wymiana bramy przed wejściem do Błędnych Skał
1. Uprzątnięcie pozostałości po starej bramie.
2. Budowa bramy – pow. 23,25 m².
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.
- Fundamenty - demontaż szalunków oraz zabezpieczenie izolacją wodochronną np. Abizolem R + P.
- Podwalina kamienna z kamieni granitowych.
- Konstrukcja nadziemna - słupowo-ryglowa z zastrzałami z drewna klejonego modrzewiowego oraz więźba
dachowa z elementów drewnianych świerkowych.
- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami do drewna firmy SIMPSON lub równoważne.
- Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkładzie z desek modrzewiowych gr. 21 mm.
- Pomiędzy warstwami wykonać izolację z papy bitumicznej.
3. Projekt i opis bramy : Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Część III.
Remont i wykonanie stelaży pod tablice informacyjne, wykonanie tablic powitalnych rzeźbionych (4 szt.)
1.Lokalizacja:
Parking Czerwona Skała - 1 szt.
Parking Lisia Przełęcz - 1 szt.
Parking Białe Skały - 1 szt.
Parking Droga Nad Urwiskiem - 1 szt.
Parking pod Szczelińcem - 1 szt.
Parking Kształtna Łąka - 1 szt.
Parking Wodospady Pośny - 1 szt.
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Parking Batorówek - 1 szt.
Skały Puchacza (szlak zielony/żółty lub przed kładką 320 mb) - 1 szt.
Baza Machovsky Kriz - 1 szt.
Wambierzyce (szlak niebieski) 1 szt.
Rozdroże pod Lelkową - 1 szt. Baszty Radkowskie - 1 szt.
Tablice informacyjne (powitalne) - 4 szt.
Lokalizacja: przy głównych drogach wjazdowych do PNGS oraz przy siedzibie Dyrekcji PNGS.
2. Projekt i opis stelaży ( 17 szt.) : Załącznik 3 do ogłoszenia; projekt tablic rzeźbionych (4 szt.): Załącznik 4 do
ogłoszenia.
Tablice typu „dibond”- 17szt. (które zostaną dostarczone przez Zamawiającego) oraz tablice powitalne rzeźbione - 4
szt. (które zostaną wykonane przez Wykonawcę według projektu dostarczonego przez Zamawiającego) mają być
przymocowane do pełnej tablicy (100cm x 160cm) z desek o grubości 2,5 cm z ramką zabezpieczającą krawędzie
tablicy. Materiał: drewno świerkowe - heblowane. Impregnacja drewna: po uzgodnieniu z Zamawiającym

3. Termin wykonania zamówienia:
Termin lub okres realizacji zamówienia: I i II część zamówienia od dnia podpisania umowy do
30.04.2019 roku (z możliwością przedłużenia o 1 m-c).
Część III zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 roku (z możliwością przedłużenia o 1
m-c).

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych
warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert .
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Ewa Gorczyńska, udostepnianie2@pngs.com.pl,
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Ofertę należy złożyć do dnia 05.04.2019 r. do godz. 9:00. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej , na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem za załączonym formularzu
ofertowym (załącznik nr 5). Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić
opis: „ Remont infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. - kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r.”
- postępowanie II oraz umieścić dane wykonawcy. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w pokoju nr 10
- sekretariat, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: oferta@pngs.com.pl w tytule: „ Remont infrastruktury
turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. - kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r.” - postępowanie II lub faksem
pod nr 74 865 49 18.
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9. Termin związania ofertą :
14 dni
Załączniki:
Projekt i opis bramy Szczeliniec Wielki - Załącznik nr 1
Projekt i opis bramy Błędne Skały - Załącznik nr 2
Projekt i opis stelaży (17szt.) - Załącznik nr 3
Projekty tablic powitalnych (4 szt.) - Załącznik nr 4
Formularz ofertowy - Załącznik nr 5
Wzór umowy - załącznik nr 6

Podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego
/ - / mgr inż. Bartosz Małek
Dyrektor PNGS

