
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku tablic informacyjnych z nazwami rezerwatów przyrody 

oraz tablicy z nazwą Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Szczegółowy zakres przedmiotu rozpoznania obejmuje wykonanie i dostarczenie 

następujących tablic: 

1. Tablic informacyjnych z nazwami rezerwatów przyrody, które powinny być 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004r. 

w sprawie wzorów tablic (Dz. U. z 2004r. Nr 268 poz. 2665). 

1.1. Ilość tablic – 129 sztuk 

1.2. Tablice powinny spełniać następujące parametry: 

a) tablice zadrukowane jednostronnie, 

b) wykonane z aluminiowej płyty kompozytowej, o grubości co najmniej 3 mm, 

c) nadruk na tablicach powinien być zalaminowany, odporny na działanie warunków 

atmosferycznych 

d) określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu. 

1.3. Wzory tablic z nazwami 21 rezerwatów przyrody zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia 

o rozpoznaniu cenowym, 

1.4. Szczegółowe zestawienie ilości tablic informacyjnych z nazwami poszczególnych 

rezerwatów przyrody określa poniższa tabela: 

 
Nazwa rezerwatu przyrody Liczba tablic 

informacyjnych 

Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera 21 

Kozłowe Borki 3 

Podcerkwa 3 

Podolany 4 

Lasy Naturalne Puszcza Białowieskiej 45 

Pogorzelce 2 

Wysokie Bagno 1 

Siemianówka 8 

Gnilec 4 

Dolina Waliczówki 4 

Lipiny w Puszczy Białowieskiej 4 

Nieznanowo 2 

Głęboki Kąt 4 

Michnówka 4 

Sitki 3 

Starzyna 4 

Szczekotowo 4 

Dębowy Grąd 4 

Olszanka Myśliszcze 3 

Przewłoka 1 

Berezowo 1 

 

2. Urzędowa tablica informacyjna z nazwą Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Białymstoku powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47 poz. 

316, z 1970 r. Nr 13 poz. 116, z 1971 r. Nr 13 poz. 128, z 1973 r. Nr 47 poz. 281, z 1974 

r. Nr 22 poz. 132, z 1990 r. Nr 73 poz. 436, z 1991 r. Nr 33 poz. 139). 

2.1. Ilość tablic - 1 sztuka 



2.2. Urzędowa tablica informacyjna z nazwą Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Białymstoku powinna spełniać następujące parametry:  

a) tablica zadrukowana jednostronnie,  

b) wykonana z aluminiowej płyty kompozytowej, o grubości co najmniej 3 mm,  

c) nadruk na tablicy powinien być zalaminowany, odporny na działanie warunków  

atmosferycznych, 

d) wymiary tablicy: szerokość 80 cm, wysokość 40 cm, 

e) tło w kolorze czerwonym, napisy w kolorze białym, 

f) wysokość liter 4 cm, 

g) wzór tablicy informacyjnej: 

 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 5 - letniej gwarancji na dostarczone tablice. 

4. Termin realizacji przedmiotu rozpoznania: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

przedmiot rozpoznania (tablice) do siedziby Zamawiającego (15-554 Białystok, ul. Dojlidy 

Fabryczne 23) w terminie do dnia 27 grudnia 2018r, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 


