
Uzasadnienia zakupów i inwestycji 

 

1. Namioty NS za kwotę nie wyższą niż 4 000 zł brutto za sztukę. 

 

Zarząd proponuje zakup 2 nowych namiotów typu NS 64. Są one znacznie wygodniejsze w 

rozstawianiu i użytkowaniu niż wojskowe namioty dziesiątki. Namiot NS 64 jest również o 

wiele trwalszy. 

 

Używane namioty tego typu kosztują ok. 1 800 zł za sztukę, natomiast kupno namiotu 

używanego jest ryzykiem, bo nie wiadomo, w jakim będzie stanie. Tym bardziej, że takie 

namioty nie są łatwe w magazynowaniu i często podczas niego ulegają zniszczeniu. Dlatego 

bezpieczniej jest kupić namiot nowy. 

 

Zarząd konsultował powyższą propozycję z J. Bodykiem, uczestnikami kwaterki, 

obozowiczami i instruktorami. 

 

2. Plandeki na namioty za kwotę nie wyższą niż 150 zł brutto za sztukę. 

 

Zarząd proponuje zakup 6 plandek ochronnych na namioty. Takie plandeki chronią namioty 

przed przeciekaniem. Starsze namioty ze względu na swój stan techniczny wymagają 

dodatkowego zabezpieczenia. Plandeki o gęstości poniżej 120 g/m2 są niewystarczająco 

trwałe jak na obozowe zastosowanie. 

 

Przykrywanie namiotu plandeką jest sprawdzonym sposobem ochrony przed deszczem. 

 

3. Projektor multimedialny za kwotę nie wyższą niż 4 000 zł brutto za sztukę. 

 

Zarząd proponuje zakup projektora multimedialnego. Dotychczasowy projektor jest w złym 

stanie technicznym i jest bardzo często zawodny. Dodatkowo rzucany przez niego obraz jest 

bardzo niskiej jakości. 

 

Projektor multimedialny jest niezbędnym narzędziem do prowadzenia zajęć programowych. 

 

4. Przyczepa kempingowa za kwotę nie wyższą niż 8 000 zł brutto za sztukę (wraz z 

transportem). 

 

Zarząd proponuje zakup przyczepy kempingowej w celach mieszkalnych, jako że przyczepa 

tzw. elektryczna nie nadaje się już do mieszkania. Mieszkanie w przyczepie zapewnia 

minimum komfortu dla kadry gospodarczej. 

 

5. Namiot mieszkalny za kwotę nie wyższą niż 800 zł brutto za sztukę. 

 

Zarząd proponuje zakup namiotu w celach mieszkalnych dla kadry programowej. Namioty 

posiadane obecnie są w złym stanie technicznym, przeciekają i nie nadają się do mieszkania 

przez 5 tygodni trwania obozu. 

 

 



 

6. Kontener kuchenny wraz z wyposażeniem za kwotę nie wyższą niż 25 000 zł brutto za sztukę 

(wraz z transportem). 

Zarząd proponuje zakup kontenera kuchennego wraz z wyposażeniem. Dotychczasowy 

budynek kuchenny nie nadaje się do dalszego użytkowania, co zostało wyrażone w piśmie z 

Lasów Państwowych. 

 

Po konsultacjach uznano, że najlepszym rozwiązaniem jest zakup kontenera kuchennego. 

Koszt zakupy kontenera jest wysoki, ale to inwestycja, która powinna służyć przez okres co 

najmniej 10 lat. 

 

7. Magazynek spożywczy za kwotę nie wyższą niż 4 100 zł brutto za sztukę. 

 

Zarząd proponuje zakup magazynku spożywczego (domek ogrodowy „na narzędzia”)  z 

tworzywa sztucznego o wymiarach 256,5x255 cm. Dotychczasowy magazynek jest bardzo 

czasochłonny w budowie, jest mały i wygląda nieestetycznie. 

 

Zakup nowego magazynku pozwoli zaoszczędzić czas podczas kwaterki. Dodatkowo dzięki 

większej przestrzeni będzie można w nim przechowywać artykuły spożywcze zakupione w 

ilościach hurtowych przed obozem, dzięki czemu uda się obniżyć koszty wyżywienia. 

Magazynek, którego zakup proponuje Zarząd, podniesie też komfort pracy kucharki i 

intendenta. 

 

8. Urządzenie wielofunkcyjne za kwotę nie wyższą niż 1000 zł brutto za sztukę. 

 

Zarząd proponuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka ze skanerem i ksero) do 

użytku w czasie obozu oraz pracy śródrocznej Stowarzyszenia. Urządzenia, które mamy są już 

przestarzałe. Nasza drukarka laserowa przegrzewa się, gniecie papier oraz brudzi drukowane 

strony, a druga zacina się i wymaga zakupu drogiego tuszu – jest więc nieekonomiczna.  


