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ZAPROSZENIE  
do złożenia oferty 

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na dostawę do Nowego Targu i montaż: 

 

Wiaty przystankowej z cofniętym słupkiem 

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, ogniowo ocynkowanych, pomalowanych na kolor 

niebieski, 

-  zbudowana z  segmentów (długość wiaty 2600-2900 mm), ilość segmentów zostanie uzgodniona     

z zamawiającym. 

- ściana boczna szerokość 900 -1000 mm, 

- wypełnienie ściany tylnej oraz bocznych – szyby ze szkła bezpiecznego o grubości min 8 mm, 

- dach o przekroju łukowym lub półkolistym - z poliwęglanu o grubości min. 6 mm. Nachylenie 

dachu wiaty musi być dostosowane do warunków atmosferycznych  występujących na  Podhalu, 

tj. obfite opady śniegu, mróz, silny wiatr. 

-  ławka drewniana  wraz z oparciem na całej długości, mocowana do wiaty, 

-  wysokość od podłoża do dolnej krawędzi dachu 2200 mm ± 50 mm, 

- całkowita wysokość wiaty 2500 mm ± 100 m. 

 

Dodatkowo wiata ma  posiadać: 

-  kosz na śmieci mocowany do słupka,. 

-  aluminiową ramkę na rozkłady jazdy  min. A-3 

Wiata ma być posadowiona na prefabrykowanych fundamentach punktowych. 

  

-Wymaga się gwarancji minimum 5 lat na zamontowane wiaty i na przerdzewienie konstrukcji  

 Wymagane warunki: 

dostawa i ustawienie w Nowym Targu wiaty - ul. Kowaniec przystanek „Szkoła” w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do 40 dni od daty złożenia zamówienia, 

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Marian Matejczyk. 

Kontaktować można się osobiście w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, w godzinach pracy urzędu, 

tj. pn. 7.30 - 16.00, wt. – cz. 7.30 - 15.30, Pt. 7.30 – 15.00 lub telefonicznie 18 26 11 292 fax 18 26 

623 12  mail: marian_matejczyk@um.nowytarg.pl 

 

Ofertę z ceną netto i brutto wraz z opisem wiaty można składać do 10 maja 2021 r. w Sekretariacie 

Burmistrza, w Urzędzie Miasta  Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 101, w godzinach pracy urzędu lub 

e-mail na adres: umnt@um.nowytarg.pl lub  marian_matejczyk@um.nowytarg.pl 
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