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DRUK ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO WYPEŁNIENIA 

 

WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

OZNAKOWANIA TRAS NORDIC WALKING  

ORAZ OZNAKOWANIA TRASY ROWEROWEJ NA TERENIE 

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

 
 
 
Parametry zamówienia: 

1. 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, oznakowania tras nordic walking na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Po 

jednej pętli około 10 – 12 kilometrów na terenie każdej z gmin. 

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

oznakowania trasy rowerowej na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Pętla około 

50 kilometrów, która będzie miała połączenie z istniejącą już trasą rowerową Lokalnej Grupy 

Działania. 

3. Weryfikację wyżej wymienionych w pkt. 1 i 2 tras  pod kątem przydatności do uprawiania 

nordic walking i turystyki rowerowej. 

4. Uzgodnienie dokumentacji z odpowiednimi organami oraz właścicielami działek, przez 

teren których będą przebiegać trasy i na których ustawione zostaną tablice. 

5. Określenie liczby oraz miejsc ustawienia tablic na trasach wymienionych w pkt. 1 i 2. 

6. Przygotowanie szacunkowego zestawienia kosztów realizacji inwestycji zgodnego                          

z koncepcją dokumentacji przygotowaną przez Wykonawcę.    

 

WYKONAWCA: 

1. Nazwa wykonawcy: 

2. Adres wykonawcy: 

3. Numer telefonu: 

4. Adres e-mail: 

5. NIP: 

Oferuje wykonanie 

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

oznakowania tras nordic walking na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Po 

jednej pętli około 10 – 12 kilometrów na terenie każdej z gmin. 

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

oznakowania trasy rowerowej na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Pętla około 
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50 kilometrów, która będzie miała połączenie z istniejącą już trasą rowerową Lokalnej 

Grupy Działania. 

3. Weryfikację wyżej wymienionych w pkt. 1 i 2 tras  pod kątem przydatności do uprawiania 

nordic walking i turystyki rowerowej. 

4. Uzgodnienie dokumentacji z odpowiednimi organami oraz właścicielami działek, przez 

teren których będą przebiegać trasy i na których ustawione zostaną tablice. 

5. Określenie liczby oraz miejsc ustawienia tablic na trasach wymienionych w pkt. 1 i 2. 

6. Przygotowanie szacunkowego zestawienia kosztów realizacji inwestycji zgodnego                        

z koncepcją dokumentacji przygotowaną przez Wykonawcę.    

 

 

 

 

 

kwotę brutto……………………………(słownie:…………………………………………….…...) 

 

w tym VAT:……………………………(słownie:…………………………………………………) 

 

 

 

………………………..                                                       ………………………………….. 

              data                                                                            podpis i pieczęć wykonawcy    

 

       
 


