Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-14/2019

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
I . Przedmiot zamówienia:
Modernizacja istniejącej w Babiogórskim Parku Narodowym ścieżki dydaktycznej poprzez
doposażenie w elementy infrastruktury drewnianej. Modernizacji i wyposażeniu podlega
istniejąca infrastruktura dydaktyczna ścieżki „Mokry Kozub” oraz „Polany Odkrywców” jak
również dwóch nowych ścieżek.
Wszystkie projekty oraz treści merytoryczne znajdujące się na elementach edukacyjnych
należy uzgodnić z Zamawiającym.
Uwaga : Opisy merytorycznej zawartości poszczególnych tablic mają charakter wstępny i
poglądowy. Fotografie oraz rysunki również.
Ostateczna forma tabliczek, tablic itp. będzie stanowić wynik wzajemnego uzgodnienia
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania lub pozyskania prezentowanych treści,
projektów graficznych, rycin, fotografii itp. które zamieści w projektach po wzajemnym
uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.
Szczegółowy opis zamówienia.
Zamówienie obejmuje następujące elementy infrastruktury drewnianej:
1. Drogowskazy informacyjne – 11 sztuk.
2. Tabliczki wizerunkowe – 35 sztuk.
3. Tablica informacyjna z mapą – 5 szt.
4. Wolnostojąca ławka rzeźbiona ze zdobieniami – 1 szt.
5. Krąg dydaktyczny – 3 szt.
6. Ławka drewniana dydaktyczna – 10 szt.
7. Mównica „Leśna Klasa” – 1 szt.
8. Ławostoły – 11 szt.
9. Leśna brama – 3 szt.
10. Słupki dydaktyczne „pieńki” – 27 szt.
11. Element drewniany wraz z tabliczką – 3 szt.
12. Tablica z planszą dla niewidomych – 2 szt.
13. Tablice dydaktyczne – 5 szt.
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14. Krąg ogniskowy z ławkami – 1 kpl..
15. Drewniane schody zejściowe do potoku – 1 szt.
16. Ławka ozdobna – „Wawrzyniec Szkolnik” – 1 szt.
17. Pulpit dydaktyczny – 3 szt.
18. Tabliczki przyrodniczo – dydaktyczne – 6 szt.
19. Ławka dydaktyczna – 9 szt.
20. Pomoc dydaktyczna – tablica – 2 szt.
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1. Drogowskazy informacyjne – 11 sztuk oraz tabliczki wizerunkowe – 35 sztuk.

Materiały i wykonanie drogowskazu wraz z daszkiem: drewno świerkowe. Impregnacja
dwukrotna impregnatem do drewna. Mocowanie kotwa metalowa osadzona na stopie
betonowej.
Tabliczki z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym z kolorowym
nadrukiem wykonanym
w technologii cyfrowej druku płaskiego UV. Tabliczka ma być na stałe zamocowana na
konstrukcji drogowskazu.
- wymiar tabliczki 45 x 15 cm
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji.
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Na każdym drogowskazie umieszczone zostaną trzy tabliczki. Na poszczególnych tabliczkach
zostaną zobrazowane zagadnienia takie jak: nazwa ścieżki wraz z symboliką (kolor niebieski,
pętla parzenicy babiogórskiej oraz wskaz kierunkowy). Górna tabliczka: nazwa ścieżki. Dolna
tabliczka: symbol parzenicy oraz kod do gry terenowej. Pośrednia tabliczka kierunek ruchu
wyznaczający kolejne punkty poszukiwań.
Projekt tabliczek wykonany przez wykonawcę powinien być uzgodniony z Zamawiającym
w celu ostatecznej akceptacji przed wydrukiem.
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2. Tablica informacyjna z mapą – 5 szt.

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe. Mocowanie kotwa metalowa osadzona na
stopie betonowej.
Konstrukcja tablicy ma być wykonana na dwóch słupach drewnianych na stałe
zamocowanych w gruncie. Pale nośne o średnicy od 10-12 cm, wysokość do 2,5 m. Nad
stelażem tablicy zamontowany dwuspadowy daszek drewniany pokryty gontem. Nadrukwykonany powinien zostać w technice wydruku solwentowego przy użyciu atramentów
najwyższej jakości oraz zabezpieczony folią zabezpieczającą przed promieniowaniem UV.
Szczegóły wydruku:
wymiary tablicy min. 78 cm x 98 cm
- nośnik: blacha ocynkowana o grubości min. 1 mm,
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji.w sposób estetyczny bez
wystających elementów śrub oraz wkrętów.
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Wykonawca zamontuje tablice w miejscach wskazanych przez Zamawiającego . Teren
montażu znajduje się w odległości do 2 km od siedziby BgPN oraz jest dostępny dla
transportu kołowego.

Impregnacja - wszystkie konstrukcje drewniane min. dwukrotnie zabezpieczone środkiem
ochronnym do impregnacji zewnętrznej drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem
UV.
Tablice przy wejściu na ścieżkę Mokry Kozub – 2 szt.:
1) Tablica 1. powinna zawierać mapę z przebiegiem ścieżki oraz nazewnictwem
wszystkich punktów i węzłów kluczowych dla ścieżki. Powinna mieć formę
informacyjną oraz skupić się na zagadnieniach poruszanych na ścieżce. W dolnej
części pod mapą powinna znaleźć się legenda oznaczeń, a także opis tematyczny
ścieżki wprowadzający w zagadnienia na niej prezentowane.
2) Tablica 2. prezentująca w skrócie zagadnienia związane ze ścieżką w opracowaniu
graficznym . Powinno to przyjąć ciekawą formę graficzną w postaci rysunków i
miniatur poszczególnych stanowisk wraz z czasami przejścia.
Projekty wykonuje wykonawca. Na 12 dni przed planowanym terminem wydruku
przedkłada Zamawiającemu do akceptacji.
Tablice na ścieżce „Bieg życia lasu” – 3 szt.
1) Tablica 1. informacyjna z mapą ścieżek dydaktycznych „Babiogórska parzenica”.
2) Tablica 2: Struktura, cykl życia oraz elementy lasu. Wielkoformatowy rysunek / grafika
pokazująca budowę lasu wraz z opisem poszczególnych pięter, struktury, warstw
oraz po prawej stronie w formie wykresu kołowego – cyklu życia do jego
obumierania
3) Tablica 3: Podróże po Babiogórskiej Krainie – zestawienie ciekawych, wartych
odwiedzenia miejsc, zestaw ciekawostek i informacji praktycznych skierowanych do
turystów.
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3. Wolnostojąca ławka rzeźbiona ze zdobieniami – 1 szt.

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie kotwa metalowa osadzona na stopie betonowej.
Głębokość wylewki betonowej min. 50 cm. Zdobienia – kontur Babiej Góry .
Ławka na oparciu powinna mieć infografikę wykonaną techniką frezowania laserowego lub
inną podobną przedstawiającą uproszczony kontur masywu Babiej Góry oraz przekrój
wysokościowy ścieżki „Mokry Kozub” z zaznaczonymi punktami edukacyjnymi ich tematyką.
Informacja o tym, jak wysoko i w jaki sposób przebiega przejście taką trasą.
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4. Krąg dydaktyczny – 3 szt.

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie kotwa metalowa osadzona na stopie betonowej co
najmniej w 4 punktach.
Krąg dydaktyczny zamontowany na każdej z trzech ścieżek dydaktycznych. Amfiteatr - dwa
ciągi ławek, tworzących dwa półokręgi o różnych średnicach i wysokościach. Przeznaczone
zarówno do odpoczynku, jak i prezentacji podczas zajęć dydaktycznych.
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5. Ławka drewniana dydaktyczna – 10 szt.
Długość ławki wynosi 160 cm

Fotografia poglądowa

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Element wolnostojący, nie mocowany do podłoża.
1) Ławka dydaktyczna – 4 szt. miejsce ścieżka Mokry Kozub, przystanek „Skrzydlate bractwo”
Na ławeczce infografika wykonana techniką frezowania laserowego lub inną podobną
prezentująca tematy związane z ptakami – szczegóły w uzgodnieniu z Zamawiającym
Ławka dydaktyczna – 6 szt. miejsce ścieżka Mokry Kozub, przystanek „U bram lasu”.
Na ławeczce infografika wykonana techniką frezowania laserowego lub inną podobną
prezentująca tematy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
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6. Mównica „Leśna Klasa” – 1 szt.

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie kotwa metalowa osadzona na stopie betonowej.
Mównica zamontowana na ścieżce Mokry Kozub w „Leśnej klasie” wykonana w całości z
drewna. Posiadająca nachylony blat umożliwiający położenie notatek, instrukcji
wykonywania zadań, książki itp.
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7. Ławostoły – 11 szt.

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie kotwa metalowa osadzona na stopie betonowej.
Ławki z siedziskami, dla ułatwienia nazwane ławostołami zamontowane na ścieżce Mokry
Kozub w „Leśnej klasie”. Na jeden ławostół składa się siedzisko z oparciem oraz ławka
imitująca dawną ławę szkolną. Szerokość siedziska ławki wynosi 40 cm długość 150 cm
Elementy wykonane z drewna według wyżej zamieszczonego schematu oraz dostarczone i
zamontowane trwale w gruncie.
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8. Leśna brama „witacz” – 3 szt.

Materiały i wykonanie: Osika, olcha, dąb, jawor według uznania wykonawcy. Impregnacja
dwukrotna impregnatem do drewna. Mocowanie kotwa metalowa osadzona na stopie
betonowej.
Bramy powitalne (tzw. „witacze”) zostaną zamontowane przy wejściach na
poszczególnych ścieżkach dydaktycznych.
Tabliczki z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym z kolorowym
nadrukiem wykonanym
w technologii cyfrowej druku płaskiego UV.
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji.

Informacja w formie drogowskazów których projekt będzie wykonany przez wykonawcę w
uzgodnieniu z zamawiającym.
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9. Słupki dydaktyczne – 27 szt.

Fotografia poglądowa
Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie – stopa betonowa.
SŁUPKI DYDAKTYCZNE:
1) Zestaw 15 słupków zamontowany na ścieżce „Mokry Kozub.”
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2) Zestaw 6 słupków zamontowany na ścieżce „Miedzy lasem a wsią.”
3) Zestaw 6 słupków zamontowany na ścieżce „Bieg życia lasu.”
W środku okrągła tabliczka z pytaniami oznaczonymi cyframi z pytajnikami, grafika, na słupku
właściwym pytanie. Szczegółowe założenia w uzgodnieniu z zamawiającym. Projekt
wykonuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu na 12 dni przed terminem
druku.
Tabliczki z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym z kolorowym
nadrukiem wykonanym w technologii cyfrowej druku płaskiego UV.
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji przy użyciu kleju.

Wykonawca zamontuje tablice w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – w
odległości do 1 km od siedziby BgPN.
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10. Element drewniany wraz z tabliczką – 3 szt.

35

Fotografia poglądowa

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe. Impregnacja dwukrotna impregnatem do
drewna. Element wolnostojący nie związany trwale z gruntem.
Elementy należy zamontować na przystanku „Drzewo życia”.
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Tematy jakie powinny znaleźć się na tablicach:
1) Pierwsza tablica: Stopnie rozkładu kłody w czasie - rysunek schematyczny. Wzdłuż
rysunku oś czasu, a nad nim pokazane kolejne stadia rozkładu kłody od powalonego
drzewa, aż do całkowitego rozkładu wraz ze wskazaniem jak zasiedla się taka kłoda
do momentu wyrastania nowego lasu.
2) Druga tablica: Kłoda jako „źródło energii”” – infografika prezentująca kłodę jako
pożywienie i schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt
3) Trzecia tablica: Przykładowe organizmy: mchy, grzyby, owady. Na siedzisku
zgrupowane trzy sekcje graficzne prezentujące mchy i porosty, grzyby oraz owady
oraz inne organizmy zasiedlające martwe drzewo. Wszystko w postaci rysunków
realistycznych (grafik) z podpisami.
Szczegółowe założenia w uzgodnieniu z zamawiającym.

Nadruk- wykonany powinien zostać w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu
atramentów najwyższej jakości oraz zabezpieczony folią zabezpieczającą przed
promieniowaniem UV.
wymiary tablicy min. 90 cm x 40 cm
- nośnik: aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym ,
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być
wkrętów itp. .

zamontowana na drewnianej konstrukcji bez wystających śrub,

Wykonawca zamontuje tablice w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – w
odległości nie większej niż 1 km od siedziby BGPN
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11. Tablica z planszą dla niewidomych – 2 szt.

Fotografia poglądowa

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie - metalowa kotwa osadzona w betonie.
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Tablica tyflograficzna wykonana jako frezowana z aluminium na panelu z żeliwa trwale
zamocowana do drewnianego stelażu. Zawierająca mapę z przebiegiem ścieżki oraz nazwami
stanowisk i poszczególnych punktów węzłowych edukacyjnych. W rogu także symbol
babiogórskiej parzenicy. Podpisy w języku Braille’a umieszczone pod każdym napisem oraz
tekstem tytułowym – nazwą ścieżki
Rozmiar tablicy: 60 x 40
Technika tyflograficzna
Szczegółowe założenia w uzgodnieniu z zamawiającym.
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12. Krąg ogniskowy z ławkami (5 szt) – 1 kpl.

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Element wolnostojący.
Na trasie ścieżki „Polanka odkrywców” funkcjonuje miejsce ogniskowe. Należy w miejscu
obecnego paleniska wykonać kamienny krąg wykonany z kamienia polnego pochodzenia
lokalnego, a dookoła usadowić ławki.

13. Drewniane schody zejściowe do potoku – 1 szt.
Drewniane schody (świerk, modrzew), o długości stopnia 1 m oraz szerokości stopnia 30
cm.
Konieczne jest wykonanie 6 stopni mocowanych oddzielnie bezpośrednio do gruntu.
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14. Ławka ozdobna – „Wawrzyniec Szkolnik” – 1 szt.

Fotografia poglądowa

Materiały i wykonanie: drewno – w zależności od preferencji artysty. Impregnacja
impregnatem do drewna. Mocowanie – metalowa kotwa mocowana do ławki i stopy
betonowej.
Ławka z rzeźbą przedstawiającą postać Wawrzyńca Szkolnika umieszczona na ścieżce
„Między lasem a wsią” z nadrukiem historii oraz działalności Wawrzyńca Szkolnika
pierwszego edukatora i przewodnika. Wymiary nie mniejsze niż około 170 cm x 50 cm.
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15. Słupki dydaktyczne z tablicami – 5 szt.

Metalowe
okucie

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie – osadzenie w betonie z kotwą stalową, stopa
betonowa na głębokość co najmniej 50 cm. Góra okuta metalem.
Słupki wykonane z drewna, z zamontowanymi na nich tablicami metalowymi z nadrukiem.
Tematyka:
1) Słupek ściółka – grafika pokazująca przekrój ściółki wraz z opisem. Elementy parzenicy
(węzeł)
2) Słupek podszyt – grafika z rysunkiem pokazującym podszyt w formie zielonej ściany z
piętrowością – podpis „struktura podszytu”. Elementy parzenicy (węzeł)
3) Słupek krzewiny i runo leśne – rysunki graficzne krzewinek oraz runa leśnego z
podpisami oraz głównym podpisem „runo leśne”. Elementy parzenicy (węzeł)
4) Słupek drzewo – grafika z opisem budowy drzewa – jego poszczególnych części
(korzeń, pień, korona, gałęzie itp.) Pod drzewem przekrój ze wskazaniem budowy
pnia w przekroju. Elementy parzenicy (węzeł)
5) Grafika przedstawiając metody pomiaru wody (wodowskaz edukacyjny ze skalą w
centymetrach) oraz miejsce poboru próbek wody. Elementy parzenicy (węzeł)
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Szczegółowe założenia merytoryczne w uzgodnieniu z zamawiającym.
Nadruk- wykonany powinien zostać w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu
atramentów najwyższej jakości oraz zabezpieczony folią zabezpieczającą przed
promieniowaniem UV.
wymiary tablicy min. 80 cm 20 x cm
- nośnik: blacha ocynkowana o grubości min. 1 mm,
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji.
Wykonawca zamontuje tablice w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

Fotografia poglądowa
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16. Pulpit dydaktyczny – 3 szt.

47

Fotografia poglądowa
Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie – osadzenie w kotwie metalowej na betonie, stopa
betonowa na głębokość co najmniej 50 cm.
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Drewniany element wzbogacony o blat z nadrukowaną treścią przyrodniczą na ścieżce
„Między lasem a wsią”
Tematyka na pulpitach:
Infografiki dotyczące różnorodności krajobrazowej – naturalnej oraz zmienionej przez
człowieka, zastosowania drewna przez człowieka, etc.
Szczegółowe założenia merytoryczne w uzgodnieniu z zamawiającym.
Nadruk- wykonany powinien zostać w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu
atramentów najwyższej jakości oraz zabezpieczony folią zabezpieczającą przed
promieniowaniem UV.
wymiary tablicy min. 50 cm x 60 cm
- nośnik: tabliczki z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem
polietylenowym
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji.
- średnica koła informacyjnego 25 cm będącego stałym elementem tablicy.
Wykonawca zamontuje tablice w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w
odległości nie większej niż 0.5 km od siedziby zamawiającego. Możliwy dojazd.
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17. Tabliczki przyrodniczo – dydaktyczne – 6 szt.

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie – osadzenie w betonie – kotwa metalowa, stopa
betonowa na głębokość co najmniej 50 cm.
Tabliczki przyrodniczo – dydaktyczne zostaną zamontowane na ścieżce „Bieg życia lasu”.
Tematyka:
Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z lasem. Tablica – encyklopedia lasu zawierająca podstawowe pojęcia związane z lasem w formie symbolu, zdjęcia lub grafiki
(podszyt, wykrot, ściółka, drzewo, młodnik, wiatrołom itp.) oraz opisu objaśniającego.
Cztery pory roku tematyka przewodnia.
Szczegółowe założenia merytoryczne w uzgodnieniu z zamawiającym.
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Nadruk- wykonany powinien zostać w technice wydruku wielkoformatowego przy użyciu
atramentów najwyższej jakości oraz zabezpieczony folią zabezpieczającą przed
promieniowaniem UV.
wymiary tablicy min. 60 cm x 40 cm
- nośnik: tabliczki z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji.
Wykonawca zamontuje tablice w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w
odległości nie większej niż 0.5 km od siedziby zamawiającego. Możliwy dojazd.
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18. Ławka dydaktyczna – 9 szt.

Fotografia poglądowa
Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie – osadzenie w betonie – kotwa metalowa stopa betonowa na głębokość co najmniej 50 cm.
1. Ławki na ścieżce „Miedzy lasem a wsią” – 3 szt.
Tematyka dydaktyczna na poszczególnych ławkach będzie dotyczyła zagadnień
związanych z ochroną środowiska oraz procesami przyrodniczymi.
Szczegółowe założenia merytoryczne w uzgodnieniu z zamawiającym.

Ławki na ścieżce „Bieg życia lasu” – 6 szt.
Tematyka dydaktyczna na poszczególnych ławkach:
1) Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z lasem
2) Ściółka, runo, podszyt, grzyby. Infografika pokazująca poszczególne warstwy

wymienione wyżej wraz z opisem objaśniającym jaką pełnią rolę, gdzie ich szukać,
gdzie się w lesie znajdują.
3) Zwierzyna. Wydrukowane sylwetki zwierząt z podpisami
4) Wykrot. Rysunek wykrotu z oznaczeniami oraz odnośnikami z opisem

poszczególnych jego elementów i cech. Informacja o sile wiatru oraz znaczeniu
warstwy korzeniowej
5) Martwa kłoda. Infografika objaśniająca życie w martwej kłodzie, jej zarastanie,

podstawowe organizmy żerujące na niej, mikroorganizmy,, mchy i grzyby
6) Znakowanie drzew, oddziałów leśnych itp.
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7) Grafika zawierająca symbole jakie pojawiają się na drzewach w lesie oraz

oznaczenia oddziałów. Jak je odczytywać i interpretować.
Na tabliczkach kołowych nazwa i opis treści, symbol gry terenowej interaktywnej oraz
kierunek poruszania się. Oparcie wykonane z jednolitego kawałka bez infografik
wymiary tablicy min. 30 cm x 40 cm
- nośnik: tabliczki z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji.
Wykonawca zamontuje tablice w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
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19. Pomoc dydaktyczna – tablica

Materiały i wykonanie: drewno świerkowe lub modrzewiowe. Impregnacja dwukrotna
impregnatem do drewna. Mocowanie – osadzenie w betonie – kotwa metalowa Przedstawiona poniżej przykładowa tablica informacyjna zostanie zamontowana na
istniejącej już platformie dydaktycznej. Dzięki wyniesieniu na pewną wysokość stanowić
będzie niezwykle cenny element informacyjny. Usytuowanie tablicy w narożniku barierek
ochronnych na platformie pozwoli na skomentowanie roztaczającego się widoku.
Obserwacja wyższych warstw lasu - strefy gałęzi i koron drzew jest możliwa jedynie z
platformy, a tablica umieszczona w jej narożniku doskonale spełnia rolę informacyjne i
dydaktyczne. Rysunek poglądowy przedstawia przykładowe rozwiązanie, całość może ulec
zmianom.
wymiary tablicy min. 80 cm x 60 cm
- nośnik: tabliczki z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym
- nadruk wykonany metodą druku solventowego UV
- plansza pokryta laminacją UV,
- plansza musi być zamontowana na drewnianej konstrukcji.
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Fotografia poglądowa

II . Montaż.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia montażu w/w pomocy dydaktycznych
w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Koszty transportu na miejsce oraz samego
montażu obciążają wykonawcę.
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