
                  

 

 

OGŁOSZENIE 

Starosta Nowodworski 

ogłasza konkurs na wyłonienie wykonawcy robót. 

 

Roboty polegają na stworzeniu miejsca integracji turystycznej – w związku z realizacją 

projektu „Rozwój turystyki i rekreacji poprzez zakup altany oraz wyposażenie obiektu 

turystycznego w elementy małej infrastruktury” 

 

W skład zakresu prac wchodzą: 

1) Altana 

-konstrukcja z drewnianych belek przymocowanych ocynkowanymi kotwami do podłoża 

zalanych betonem 

- budowla nie posiada zakrytych ścian i fundamentów 

- wymiary zewnętrzne podstawy: 400 cm x 600 cm (24 m2) 

- solidna konstrukcja na słupach o przekroju 12x12 cm 

- na trzech bokach ścianki ażurowe boczne o wysokości 100 cm w kształcie litery X 

- estetyczna deska dachowa o grubości 1,8 cm, łączenie pióro – wpust 

- drewno impregnowane dwukrotnie 

- pokrycie dachu gontem bitumicznym brązowym  

- wysokość od 2,2 metra do 3 metrów w szczycie.  

2) Ławki na drewnianych nogach 

- Ławka drewniana długości 1,5 metra, szerokości siedziska 0,50 metra – 8 sztuk 

- drewno impregnowane dwukrotnie 

 



3) Stoły na drewnianych nogach 

- Stół drewniany długości 1,5 metra, szerokości 0,75 metra  – 4 sztuki  

- drewno impregnowane dwukrotnie 

4) Miejsce na ognisko 

- podłoże z kamienia granitowego - kostki, zagospodarowanie miejsca tj. rekultywacja, 

utwardzenie terenu. Wielkość 5m2, polegające na utwardzeniu kamieniami tj. kostką 

granitową co najmniej 5 cm.  

5) Murowany grill z prefabrykatów 

Wysokość - co najmniej 200 cm 

Szerokość - 100 cm 

Grubość - 80 cm 

Wymiary rusztu co najmniej 50 x 38 cm 

Dokumenty należy składać do dnia 07 kwietnia 2014 roku do godz. 10.00 pod adresem: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

Sekretariat: z dopiskiem:  Stworzenie miejsca integracji turystycznej 

 

Inne informacje: 

W załączeniu znajduje się formularz oferty, rysunek altany oraz mapka określająca jej położenie. 

Firmy, które nie zakwalifikują się do wykonywania prac nie będą powiadamiane. 

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dodatkowe informacje /055/ 247-36 – 70 wew. 113. 

 

 

 

 


