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Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę opracowania  
i wykonania „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego” 
 
 

Pełna nazwa 
oferenta 

 

Siedziba 
oferenta, numer 
telefonu 

 

Usługa 1. Usługa opracowania i wykonania „Atlasu rowerowego Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego” składającego się z dwóch części: 
1.1 Opracowanie i wykonanie mapy Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego  
w skali 1:60 000, 
1.2 Opracowanie i wykonanie przewodnika prezentującego walory 
turystyczne Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 
 
2. Zawartość „Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego”: 
- mapa w formacie B1 łamana do preferowanego rozmiaru ok. 120 x 220 
cm, 
- przewodnik po szlakach rowerowych o wymiarach 120 x 220 mm 
zawierający 36 stron+ 4 strony okładki, 
- obwoluta papierowa (strona tytułowa) wkładana do folii o wymiarach 
270 x 235 mm, 
- foliowa przezroczysta okładka z kieszeniami (o wymiarach po 
rozłożeniu 273 x 238mm) umożliwiająca połączenie wszystkich ww. 
elementów w jeden pakiet informacyjny. 
 
3. Szczegóły techniczne 
Ogólne wymagania dotyczące: map, przewodnika po trasach 
rowerowych, okładki foliowej oraz obwoluty tj. strony tytułowej: 

Zamawiający: 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,  
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik.  
KRS: 0000107150  
NIP: 642-27-69-097 



 
3.1 mapa: 
- mapa formatu B1, kolor 4x4, 
- łamanie mapy do preferowanego rozmiaru ok. 120 x 220 mm, 
- papier do druku map: gramatura minimum 100g, 
- zewnętrzna strona mapy ma zawierać opisy atrakcji turystycznych wraz 
ze zdjęciami. 
 
3.2 przewodnik po trasach rowerowych: 
- przewodnik klejony, oprawa miękka, kolor 4x4, 
- wymiary: 120 x 220 mm, 
- broszura ma zawierać 36 stron + 4 strony okładki, 
- papier: kreda mat, minimum 90 g, 
- okładka: papier kreda mat, minimum 150 g. 
3.3 obwoluta - strona tytułowa: 
- obwoluta papierowa wkładana do folii o wymiarach 270 x 235 mm, 
- obwoluta: papier kreda mat, minimum 200 g, 
-  kolor 4x4, 
- wewnętrzna strona obwoluty zawierać ma mapę Subregionu 
Zachodniego wraz terenami przyległymi tj. część aglomeracji katowickiej 
oraz ostrawskiej. 
 
3.4 okładka foliowa: 
- przezroczysta okładka foliowa (plastikowa) w formacie 273x238 mm z 
dwoma kieszeniami bocznymi po dwóch przeciwległych stronach 
wewnętrznych wzdłuż boku 238 mm, umożliwiająca włożenie do nich 
obwoluty strony tytułowej, a następnie po jednej stronie mapy, a po 
drugiej stronie przewodnika po ścieżkach, tak aby wszystkie elementy 
stanowiły jedną całość wydawnictwa „Atlasu ścieżek rowerowych 
Subregionu Zachodniego”. 
 
Wymagania graficzne, skład materiału do druku, zawartość treści map i 
przewodnika oraz pozostałe wymagania jak w zapytaniu ofertowym.  

Cena brutto, 
netto, VAT (22%) 

 

Warunki 
płatności 

14 dni po przyjęciu przez Zamawiającego wykonania przedmiotu 
zamówienia i otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 
faktury VAT. 

Termin 
związania ofertą 

30 dni od terminu składania ofert. 

 
 
 
 

………………………             .……………………             …………………… 
(miejscowość, data)              (imię i nazwisko osoby       (podpis i pieczęć osoby          

upoważnionej do złożenia oferty)                      upoważnionej do złożenia oferty) 


