
 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zleci wykonanie i posadowienie 
drewnianej altany obserwacyjnej na stanowisku susła moręgowanego w ramach programu 

reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań: 

1. Wykonanie drewnianej altany obserwacyjnej o wysokość 6 metrów, z podestem 

widokowym, o układzie ramowym, składającej się z czterech ram w kształcie A, 

posadowionej na szczudłach żelbetowych. Komunikację pionową na podest widokowy 

z poziomu terenu zapewniają schody drewniane drabiniaste. Drewno klasy min. C22. 

 

 Zamawiający przewiduje wykonanie altany z drewna sosnowego lub drewna 

dębowego.  

 

 Projekt budowlany altany znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub  

zostanie udostępniony zainteresowanym w formie elektronicznej. Projekt stanowi 

własność PTOP "Salamandra" i może być wykorzystany wyłącznie w celu dokonania 

wyceny do niniejszego zamówienia. 

2. Posadownie drewnianej altany obserwacyjnej na działce nr 306 we wsi Głębowice, 

gm. Wińsko, woj. dolnośląskie. Dokładną lokalizację należy ustalić z Zamawiającym 

oraz właścicielem działki. 

 

Termin realizacji zlecenia:  

Przewiduje się wykonanie zadań 1-2 do 8 lipca 2011 r. 

Określenie warunków zgłoszenia wykonawców: 

Zamówienie ma charakter otwarty, oferty mogą składać wykonawcy, którzy dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca powinien 

posiadać doświadczenie w pracach o podobnym charakterze (wykonanie i posadowienie 

konstrukcji drewnianych).  

 



 

Opis oferty: 

Oferta powinna zawierać dane Wykonawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres 

zameldowania, dane kontaktowe), informacje o oferowanej cenie zamawianej usługi, 

oświadczenie o doświadczeniu w wykonywaniu podobnych zleceń, zawierające informacje o 

rodzaju posiadanych doświadczeń. 

W ofercie należy podać oferowaną ceną brutto w PLN osobno dla każdego zadania. 

W przypadku zadania 1 należy podać osobno proponowaną cenę altany wykonanej z drewna 

sosnowego oraz wykonanej z drewna dębowego.  

Wybór oferty: 

Przy wyborze Wykonawcy będzie brana pod uwagę oferowana cena wykonania zamówienia, 

oraz spełnienie wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji. 

Termin, miejsce i forma składania ofert: 

Oferty można składać do: 23 czerwca 2011 r. do godziny 12:00. 

Oferty można składać osobiście, pocztą, lub w formie elektronicznej pod adresem biura 

Zamawiającego (dane adresowe poniżej). Liczy się moment wpłynięcia oferty do biura 

Zamawiającego lub na jego serwer. 

Rozstrzygnięcie nastąpi: 23 czerwca 2011 r. o godzinie 13:00.  

Informacji udziela: 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 

ul. Stolarska 7/3 

60-788 Poznań 

Tel/fax: 61 662 86 06/ 61 8432160 

e-mail: biuro@salamandra.org.pl 

 


