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Oszacowanie wartosci zamowienia

W zwiazku z realizacja^ nast^pujacych projektow:

• ,,INNO - EKO - TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno - badawcze alternatywnych zrodef energii,
budownictwa energooszczejdnego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej - Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko,

• 1.3 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Bialostockiej" - Program
Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013,

• 1.1 nBadanie skutecznosci aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywnosci energetycznej
infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii" - Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

• 5.2 ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury Politechniki Biatostockiej z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet energii" - Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

zwracam si§ z prosba^o okreslenie szacunkowej wartosci zamowienia zgodnie z ponizszym opisem.

Przedmiot
zamowienia
cz§sc I
a) tablica

pamiatkowa
zewn^trzna

I lose Wymiary
Technologia
wykonania

Zakres zamowienia Uwagi

szt.14 ok. 70 cm
wys. x 100
cm szer.

Tablica wykonana z
blachy ocynkowanej
zgodnie z wzorem
tablicy pamiajkowej
zawartym w
Wytycznych dot.
Zasad promocji
projektow Programu
Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej
2007-2013, Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Srodowisko,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Wojewodztwa
Podlaskiego na lata
2007-2013,

- zaprojektowanie tablicy pamiatkowej wg
zalecen zgodnie z aktualnymi zasadami
promocji projektow dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej 2007-201 3, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007-
2013,

- wykonanie tablicy pamiatkowej zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez
beneficjenta ( Zamawiajacego),
- dostawa wykonanej tablicy oraz jej
kompletny montaz w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,
WydziaJ Mechaniczny, Wydziat
Elektryczny, Wydziat Budownictwa i
Inzynierii Srodowiska, Wydzial
Architektury (ul. Wiejska, Bialystok)

Tablica powinna bye
wykonana z material
trwatego i odpornego na
warunki atmosferyczne

Minimalna trwatosc
kolorystyki 5 lat
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b) tablica
pamiajkowa
zewnejrzna

cz$sc II tablica
pamiatkowa
wewnetrzna

cz?sc III tabticzki
pamiatkowe
wewnetrzna

szt.14

szt.2

szt. ok.
200

ok. 70 cm
wys. x 100
cm szer.

ok. 30 cm
wys. x 40
cm szer.

ok. 15 cm
wys. x 25
cm szer.

Tablica wykonana z
Ptyta kompozytowej
DIBOND zgodnie z
wzorem tablicy
pamiajkowej
zawartym w
Wytycznych dot.
Zasad promocji
projektow Programu
Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej
2007-2013, Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Srodowisko,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Wojewodztwa
Podlaskiego na lata
2007-2013,

Tablica wykonana
metoda. odlewu z
mosiadzu

Tabliczki wykonane z
tworzywa sztucznego
imituja^cego blach^
aluminiowa, lub
mosi^zna^ z
nadrukiem
kolorowym.

Zamiejscowy Wydzial Lesny w Hajnowce,
ul. Pitsudskiego, Hajnowka)
- zaprojektowanie tablicy pamia,tkowej wg
zalecen zgodnie z aktualnymi zasadami
promocji projektow dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej 2007-2013, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007-
2013,

- wykonanie tablicy pamiajkowej zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez
beneficjenta ( Zamawiaja^cego),
- dostawa wykonanej tablicy oraz jej
kompletny montaz w miejscu
wskazanym przez Zamawiajqcego,
Wydziai Mechaniczny, Wydziat
Elektryczny, Wydzial Budownictwa i
Inzynierii Srodowiska, Wydzial
Architektury (ul. Wiejska, Biatystok)
Zamiejscowy Wydzial Lesny w Hajnowce,
ul. Piisudskiego, Hajnowka)

- zaprojektowanie tablicy pamiaftowej wg
zaleceri zgodnie z aktualnymi zasadami
promocji projektow dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej oraz Programu Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko,

- wykonanie tablicy pamiatkowej zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez
beneficjenta ( zamawiajacego)
- dostawa oraz montaz wykonanych
tablic do Zamawiajacego (ul. Wiejska
45A, Biatystok)

- zaprojektowanie tablicy pamiatkowej wg
zalecen zgodnie z aktualnymi zasadami
promocji projektow dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej, oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podlaskiego na lata 2007-2013,

Tablica musi zawierac
cztery narozne otwory
wraz z odpowiednim
srubunkiem zawierajacym
maskowanie glowek
mocowania.
Tablica zostanie
zamocowana do
istniejacego metalowego
stojaka posiadajacego
uchwyty z otworami do
trzymania tablicy.
DoWadne dane dotyczace
doktadnego rozstawu
otworow oraz wielkosci
wymaganej tablicy
zostana. przeslane
Wykonawcy zamowienia.
Minimalna trwatosc
kolorystyki 5 lat
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- wykonanie tabliczek pamiatkowych
zgodnie z projektem zaakceptowanym
przez beneficjenta ( Zamawiajacego},

dostawa wykonanych tabliczek
pamiatkowych do Zamawiajacego,
- dostarczenie do kazdej z tabliczek
odpowiedniej ilosci tasmy dwustronnej do
ich zamocowania. Hose dostarczonej
tasmy liczona wedlug obwodu jednej
Eabliczki oraz pomnozona przez wielkosc
zamowieniawsztukach.

Przedmioty zamowienia musza, bye kompletne, po instalacji gotowe do uzycia i posiadac wszelkie wymagane przez przepisy
prawa swiadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, itp. oraz speJniac wszelkie wymogi w zakresie norm
bezpieczeiistwa obstugi.

Wymagania dotycza.ce wykonawcy:
> Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli ustawy nak}adaja_

obowiazek posiadania takich uprawnieh;
> Wykonawca posiada odpowiednie kompetencje i doswiadczenie.

Tenmin realizacji: IV kwartat 2015

Majac na uwadze Pahstwa doswiadczenie w realizacji podobnych przedsi§wzie_c, zwracam si§ zuprzejma_ prosba. o
przygotowanie i przestanie do Biura ds. ROZWOJU i Programow Mi^dzynarodowych (na adres e-mail: t.szvdlo@pb.edu.pl)
szacunkowej catosciowej kalkulacji kosztow ww. towarow.

Cz^sc 1 a) Wariant Blacha ocynk

Cz^sc 1 b) Wariant Ptyta kompozytowa DIBOND

Czesc II

Czesc II

Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN)

Uprzejmie prosz^ o przeslanie odpowiedzi do: 23 wrzesnia2015r.

Zaznaczam, ze niniejsze pismo nie stanowi zapvtania ofertowego w mysl przepisow ustawy Prawo zamowieh publicznych i
stuzy wyta^cznie rozpoznaniu rynku (zamawiajacy nie ma obowia^zku wyboru zadnej z ofert)

Udzial w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynnosci zwiazanych z przygotowaniem post^powania o udzielenie
zamowienia publicznego.


