
PLAN  UDZIELANIA ZAMÓWIE Ń 
Beneficjent: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Nr projektu: POIS.05.01.00-00-439/12

Tytuł projektu: „Narewka – Rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska” 

Termin  realizacji: 01.2013-12.2014

Dostawy:
Zakup 160 zdjęć i rysunków do tablic edukacyjnych 
na terenie BPN

II. 4 Wykonanie 12 tablic informacyjnych i 21 tablic edukacyjnych na 
terenie BPN

15 000,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Usługi:

Wykonanie tablic informacyjnych i edukacyjnych
II.4. Wykonanie 12 tablic informacyjnych i 21 tablic edukacyjnych na 
terenie BPN

49474,80 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Tłumaczenie tekstu do tablic informacyjnych i 
edukacyjnych na terenie BPN

II.4. Wykonanie 12 tablic informacyjnych i 21 tablic edukacyjnych na 
terenie BPN

2800,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Opracowaniu dokumentacji technicznej do remontu 
obiektu małej infrastruktury turystycznej - kładki 
„Żebra Żubra”

I.1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektowanych i 
remontowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej wraz z 
nadzorem autorskim i otrzymaniem prawomocnych decyzji i 
pozwoleń oraz zakupem map zasadniczych do dokumentacji 
projektowej

11707,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów 
małej infrastruktury turystycznej

I.1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektowanych i 
remontowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej wraz z 
nadzorem autorskim i otrzymaniem prawomocnych decyzji i 
pozwoleń oraz zakupem map zasadniczych do dokumentacji 
projektowej

20819,83 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 
IV.1 Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi (umowa 
zlecenie zawarta na czas realizacji robót, kwota wyliczona na 
podstawie wartości prac budowlanych)

           20 325,20    rozeznanie rynku

Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego 
podczas  realizacji  robót związanych z realizacją 
inwestycji: 
„Budowa trzech wież widokowych w dolinie 
Narewki” w Białowieży

IV.1 Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi (umowa 
zlecenie zawarta na czas realizacji robót, kwota wyliczona na 
podstawie wartości prac budowlanych)

             3 983,74    rozeznanie rynku

Roboty budowlane:

Przebudowa ścieżki "Żebra żubra" II.1. Przebudowa ścieżki "Żebra żubra" 382113,82 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Budowa wieży widokowej na uroczysku "Kosy Most" II.2. Budowa wieży widokowej na uroczysku "Kosy Most" 109756,09 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Remont obiektu turystycznego "Filipówka" II.3. Remont obiektu turystycznego "Filipówka" 118699,18 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Budowa infrastruktury towarzyszącej do 3 wież 
widokowych 

II.6. Budowa 3 wież widokowych w dolinie Narewki wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą

50998,00 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.

Remont drogi II.7. Remont odcinka drogi gminnej na szlaku w dolinie Narewki 41463,41 przetarg z art. 70 ust. 1-5 k.c.
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