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ZAPYTANIE O CENĘ 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku, ul. Ratuszowa 1 , 64-320 

Buk zamierza przystąpić do realizacji projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w związku z tym poszukuje 

dostawcy. W związku z powyższym zaprasza do złożenia oferty w poniższych zakresach: 

Zakres I 

Zegar słoneczny na postumencie ozdobnym wraz z dostawą i montażem - 1 szt. 

Szczegóły zapytania:  

- średnica zegara do 24 cm, 

- wymiary postumentu nie mogą przekraczać 35x35x75 cm, 

- skalowanie wg średniego stopnia szerokości geograficznej dla Polski. 

- miejsce lokalizacji ul. Poznańska 7, 62-060 Stęszew, numer działki ewidencyjnej 1185/1. 

 

Zakres II 

Automatyczna stacja meteorologiczna z komunikatorem on-line wraz z dostawą, montażem 

i szkoleniem – 1 szt. 

Szczegóły zapytania: 

- wysokość konstrukcji do 2,5 m; 

- zakres pomiarów: temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, opady 

ciekłe, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, promieniowanie UV, zapylenie 

pyłem PM2.5 i PM10; 

- okres funkcjonowania komunikatów on-line nie krótszy niż 7 lat, 

- miejsce lokalizacji ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, nr działki ewidencyjnej 1186, dach 

budynku urzędu.  
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Zakres III 

Szkolny ogródek meteorologiczny na słupku wraz z dostawą i montażem – 6 szt. 

Szczegóły zapytania: 

- wyposażenie: termometr, barometr, higrometr, deszczomierz, wiatromierz, róża wiatrów, 

- wymiary budki nie powinny przekraczać 60x40x60, wysokość do 1 m, 

- miejsca lokalizacji: Gmina Buk kod pocztowy 64-320: 

1. Dakowy Suche, ul. Szkolna 64, nr działki ewidencyjnej 67/6. 

2. Szewce, ul. Bukowska 151, nr działki ewidencyjnej 258/3. 

3. Buk, ul. kpt. Witolda Wegnera 10, nr działki ewidencyjnej 840/1. 

4. Niepruszewo, ul. Starowiejska 26, nr działki ewidencyjnej 170/1. 

5. Dobieżyn, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, nr działki ewidencyjnej 539/2. 

6. Buk, ul. Szkolna 12, nr działki ewidencyjnej 140. 

 

Zakres IV 

Zegar słoneczny na stojaku wraz z dostawą i montażem – 8 szt. 

Szczegóły zapytania: 

- średnica zegara do 20 cm, 

- wysokość stojaka do 1 m, 

- skalowanie wg średniego stopnia szerokości geograficznej dla Polski, 

- miejsca lokalizacji: Gmina Dopiewo, kod pocztowy 62-070 

1. Więckowice, ul. Gromadzka 7, numer działki ewidencyjnej 236/10. 

2. Konarzewo, ul. Szkolna 18, numer działki ewidencyjnej 511. 

3. Dąbrówka, ul. Malinowa 41, numer działki ewidencyjnej 1/379. 

4. Dopiewiec, ul. szkolna 7, numer działki ewidencyjnej 202/4. 

5. Dopiewo, ul. Łąkowa 2A, numer działki ewidencyjnej 513/4. 
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6. Dąbrowa, ul. Szkolna 41, numer działki ewidencyjnej 420. 

7. Skórzewo, ul. księdza Stanisława Kozierowskiego 1, numer działki ewidencyjnej 425/218. 

8. Skórzewo, ul. Poznańska 70, numer działki ewidencyjnej 307. 

 

Oferta powinna zawierać:  

1. Nazwę dostawcy i adres. 

2. Wskazanie osoby do kontaktu. 

3. Datę sporządzenia oferty.  

4. Okres gwarancji.  

5. Cenę netto, podatek i cenę brutto. 

 

Termin składania ofert:  

1 września 2021 do godziny 14.00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zakresy. 

Informacje pod numerem telefonu: 61 888 44 56 

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 

w rozumieniu przepisów ustawy PZP. 
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