
POL SKI ZW | ĄZEIK DZIAŁ KOWC OW
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Okręg w Poznaniu
ul. Langiewicza 23, 6l -50ż Poznań

ZAPYTAN|E O CENĘ

1. Zamawiający:

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd
ul. Langiewicza ż3
61-502 Poznań
tel. 61-823 -61-7 1,, wew. 420
email: poznan@pzd.pl

ż. Opis przedrniotu zamowienia

A. Przedmiotem zamówienia jest projekt graficzny, wykonanie oraz montaż elementów
na ścieżkach edukacyjnych w czterech Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ścieżki
znajdować się będą w Poznaniu, Kórniku, Gnieźnie oraz Nowym Tomyślu. Ścieżki
tworzone będą w ramach projektu ,,Ogrody działkowe bliżej natury - edukacja
przyrodniczo - ekologiczna na terenie czterech rodzinnych ogrodów działkowych
w namach Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku Działkowców"

B. Szczegółowy opis zamówienia:

Na każdym ogrodzie działkowym mają stanąć 3 drewniane tablice stałe, ]. drewniana
tablica obrotowa, 1 ekohotel oraz 4 budki lęgowe dla ptaków. Wycena dotyczy
poszczególnych elementów ścieżki wskazanych poniżej.

Łącznie cała inwestycja obejmuje:
- tablice stałe o wymiarach 150 x 100 cm, stelaż o konstrukcji drewnianej z daszkiem
2 - spadowym, nośnik zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych -
12 szt. - (3 rózne projekty graficzne - p0 4 tablice tej samej treści}
- tablice obrotowe z 12 tabliczkami obrotowymi o wymiarach około ZOxżO cml z
jednej strony tabliczki treści z drugiej zdjęcie/ grafika - stelaż o konstrukcji drewnianej
z daszkiem 2 - spadowyffi, nośniki zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych - 4 szt- (1 równy projekt graficzny)
- ekohotel - 9 elementów o wyrniarach +l- 30x30 cm, wraz z wypełnieniem,
konstrukcja drewniana - 4 szt. (1 równy projekt graficzny}
- budki lęgowe - ].6 szt. (1 równy projekt graficzny}
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Projekty graficzne powinny być wykonane na podstawie treści merytorycznej przesłanej
przel. zamawiającego. Szczegółowa tematyka tablic wskazana zostanie po wyborze

oferenta, przed podpisaniem umowy na wykonanie. Projekt tab|ic zostanie

zaakceptowany po ocenie merytorycznej ze strony zamawiającego.

3. Ostateczny termin wykonania zamówienia -3L.a7.2O17 r.

4. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna posiadać następujące elementy
- opatrzenie pieczątką firmową,
- datę sporządzenia oferty,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP oraz adres e- mail
- czytelny podpis wykonawcy
- oferta powinna zawierać wycenę oraz wizualizaiję/grafikęl zdjęcie poszczególnych

elementów ściezki
- cena powinna zawierać wszystkie elementy konieczne do wykonania zadania

{projekt, wykonanie, transport, montaż}

Miejsce itermin składania ofert
- oferta powinna być przesłana drogą pocztową, osobiście dostarczona do sekretariatu
aZ PZD w Poznaniu na adres 63,-5a2 Poznań, ul, Langiewicza 23 lub na adres
elektroniczny - poznan@pzd.pl (w przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny
jest podpis oferenta, np. w formie skanu}.

- ostateczny termin składania ofert mija 3.aĄ.żO17 r.
- rozpatrzenie ofert zostanie dokonane w dniu 5.04.ż017 r , a wyniki zostaną
przesłane na adres mailowy składającego ofertę
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
- zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.poznan.pl

Kryteria oceny
-cena -8a%
- estetyka ijakość wykonania - 20%

Fostępowanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny"

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy o

dostawę przedmiotu zarnówien ia.

Dodatkowych informacji
pzdpoznan@pzd.pl

5.

6.

udziela: Agata Wróbel, tel. 605-845-905 lub


