
 

 
 

Rumia,15.11.2022 r. 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE  

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu 

art.  6 Kodeksu Cywilnego. Jest jedynie analizą rynku dokonywaną w związku z planowanym 

zamówieniem. 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zamierza zlecić usługę kontroli technicznej obiektu – 

wieży widokowej, położonej w rezerwacie przyrody „Beka”,  

 

W związku z planowanym zamówieniem Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się 

z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający:  

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą przy ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest kontrola techniczna obiektu – wieży widokowej, położonej 

w granicach rezerwatu przyrody „Beka”, na działce ewid. nr 33/1 obręb Osłonino, gmina Puck. 

Kontrola obejmuje: 

1) sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania okładzin drewnianych schodów i podestów, 

w tym stanu impregnacji i zamocowań; 

2) sprawdzenie stanu technicznego wypełnienie drewnianego balustrad schodowych i 

podestowych, w tym zamocowania i stanu drewnianych szczeblin; 

3) sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego wieży, tj. osłony antykorozyjnej ocynkiem 

ogniowym; 

4) sprawdzenie mechanicznego połączenia bednarki uziemiającej z konstrukcją stalową wieży 

widokowej. 

5) inne czynności niezbędne do wykonania kontroli technicznej obiektu zgodnie z wymogami 

prawa. 

3. Uzasadnienie zamówienia 

Zadania przewidziane do wykonania w ramach zamówienia stanowią część obowiązków 

użytkownika obiektu.  

 

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce ewid. nr 33/1 obręb Osłonino, gmina Puck. 

Lokalizacja obiektu – wieży widokowej pokazana jest na załączniku 1. 



 

 
 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania okładzin drewnianych schodów i podestów, 

w tym stanu impregnacji i zamocowań; 

2) sprawdzenie stanu technicznego wypełnienie drewnianego balustrad schodowych 

i podestowych, w tym zamocowania i stanu drewnianych szczeblin; 

3) sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego wieży, tj. osłony antykorozyjnej ocynkiem 

ogniowym; 

4) sprawdzenie mechanicznego połączenia bednarki uziemiającej z konstrukcją stalową wieży 

widokowej; 

5) Inne czynności niezbędne do wykonania kontroli technicznej obiektu zgodnie z wymogami 

prawa. 

6) sporządzenie protokołu pokontrolnego i dokonanie stosownego wpisu do książki obiektu 

budowlanego. 

 

6. Termin złożenia wyceny : 

Wycenę należy przesłać na adres: pomorze@otop.org.pl do dnia 24 listopada 2022 roku. 

 

7. Warunki wyceny 

Prosimy o podanie ceny w PLN w kwocie netto i brutto za całość usługi. 

 

 

 
  



 

 
 

Załącznik nr 1.  
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Załącznik nr 2. 
 

 


