
1. Przedmiot zlecenia 
Opracowanie i wykonanie „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. Zamawiający 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  
w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik. 
  
3. Tryb zlecenia 
Zapytanie ofertowe. 
 
4. Składanie ofert 
Oferty moŜna składać do dnia 24 lutego 2009 r. do godziny 15:00 do siedziby Biura Związku 
na ulicy J. i F. Białych 7 w Rybniku lub faxem na numer 032 42 22 446, lub za pomocą 
poczty elektronicznej na adres biuro@subregion.pl. Oferty nadesłane po ww. terminie nie 
będą uwzględniane. O wyborze oferty decyduje kryterium ceny.  
 
5. Termin realizacji 
Termin całościowej realizacji wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Biura 
Związku to 30 marzec 2009 r. do godziny 15:30. 
 
6. Udzielanie wyjaśnień 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla wykonawców. 
Wykonawca moŜe zwrócić się o wyjaśnienie treści zamówienia. Zamawiający jest 
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie 
później niŜ na 48 h przed terminem składania ofert. Pytania mogą być składane w formie 
pisemnej (tradycyjnej lub elektronicznej) lub telefonicznej. 
 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest: 
Paweł Tułodziecki 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  
w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 032 42 22 446. 
 
7. Specyfikacja przedmiotu zlecenia 
 
7.1 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 rozłoŜeniu 273 x 238 
mm) umoŜliwiająca połączenie wszystkich ww. elementów w jeden pakiet 
informacyjny. 
 
7.2 Szczegóły techniczne 



Ogólne wymagania dotyczące: map, przewodnika po trasach rowerowych, obwoluty tj. strony 
tytułowej: 
7.2.1 mapa: 

- mapa formatu B1, kolor 4x0, 
- łamanie mapy do preferowanego rozmiaru ok. 120 x 220 mm, 
- papier do druku map: gramatura minimum 100g. 

7.2.2 przewodnik po trasach rowerowych: 
-  przewodnik klejony, oprawa miękka, 
-  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. 

7.2.3 obwoluta - strona tytułowa: 
-  obwoluta papierowa wkładana do folii o wymiarach 270 x 235 mm, 
-  obwoluta: papier kreda mat, minimum 200 g, 
-   kolor 4x0. 

7.2.4 okładka foliowa: 
- przezroczysta okładka foliowa (plastikowa) w formacie 273x238 mm z dwoma 
kieszeniami bocznymi  po  dwóch  przeciwległych  stronach  wewnętrznych  wzdłuŜ  
boku  238 mm, umoŜliwiająca włoŜenie   do nich obwoluty  strony  tytułowej,   
a następnie po  jednej  stronie mapy, a po drugiej  stronie  przewodnika po ścieŜkach,  
tak aby wszystkie elementy stanowiły jedną całość wydawnictwa „Atlasu ścieŜek 
rowerowych Subregionu Zachodniego”. 

 
8. Wymagania graficzne i skład materiału do druku 
 
-  odpowiednie  rozmieszczenie  tekstu,  zdjęć  i  innych  elementów  graficznych wraz  z 
przygotowaniem graficznym i korektą zdjęć, 
- opracowanie  graficzne  projektu  okładki  obwoluty  i  okładki  przewodnika oraz map  z  
uwzględnieniem  połoŜenia subregionu zachodniego na terenie województwa  śląskiego   
oraz z wykorzystaniem elementów wizualizacyjnych materiałów promocyjnych 
Zamawiającego,   
-  przygotowanie  mapy  poglądowej  z  rozmieszczeniem  i  podziałem  arkuszy  mapy, 
umieszczonej na obwolucie, 
-  opracowanie graficzne układu sygnatur (piktogramów) do legendy mapy, 
-  opracowanie  graficzne  jednolitego  układu  kolejnych  stron przewodnika po ścieŜkach 
rowerowych, 
-  opracowanie  graficzne  projektu  okładki  obwoluty  i  okładki przewodnika po ścieŜkach 
rowerowych oraz mapy oraz wykorzystaniem elementów wizualizacyjnych materiałów 
promocyjnych Zamawiającego, 
-   przed  przystąpieniem  do  druku  wykonawca ma  obowiązek  uzyskać  potwierdzoną 
akceptację  graficzną  wszystkich  części  dzieła  (map,  przewodnika po ścieŜkach 
turystycznych  z okładką i obwoluty). 
 
9. Zawartość treści map 
 
Mapa Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ma zawierać co najmniej: 
- sieć dróg krajowych i wojewódzkich wraz z numeracją,  
- sieć dróg lokalnych, 
- sieć linii kolejowych wraz z przystankami i stacjami, 



- sieć wodną:  rzeki, strumienie  i zbiorniki wodne wraz z nazwami głównych  rzek  i 
akwenów, 
- wyodrębnione obszary leśne, 
- wyodrębnione obszary zabudowane i obszary o charakterze przemysłowym, 
- dokładne  i precyzyjne przedstawienie nazw obszarów zabudowanych wraz z ich granicami 
oraz podziałem na: miasta  i wsie,  z wyodrębnieniem miast  siedzib  starostw  powiatowych  i 
wsi  siedzib  urzędów gmin oraz większych osiedli i dzielnic o ile pozwala na to skala mapy 
-  przedstawienie  systemu  ochrony  przyrody:  parków  krajobrazowych  i  rezerwatów 
przyrody wraz z nazwami i o ile skala mapy na to pozwala zaznaczeniem granic ww. 
obszarów, 
-  przedstawienie obiektów  zabytkowych podziałem na:  zamki,  pałace,  dwory,  inne 
zabytki architektury, ruiny: zamków, pałaców, dworów i innych zabytków, 
-  obiekty  budownictwa  sakralnego  z  podziałem  na:  kościoły  zabytkowe  i 
współczesne,  
-  wybrane  muzea,  zabytki  techniki  (z  uwzględnieniem  obiektów  połoŜonych  na 
szlaku zabytków  techniki), zabytki architektury drewnianej  (z uwzględnieniem połoŜonych 
na szlaku architektury drewnianej), inne miejsca o wartości historycznej, 
-  wybrane  obiekty  bazy  noclegowej, 
- wybrane ośrodki jeździeckie, sportów wodnych, pływalnie, kąpieliska i inne 
-  przejścia graniczne, 
-  przedstawienie  aktualnego  przebiegu  szlaków  turystycznych  pieszych  i  szlaków 
rowerowych, 
- legenda zawierająca wszystkie uŜyte na mapie piktogramy, 
- nazwy ulic, 
- planowany przebieg autostrady A1 wraz z węzłami. 
 
10. Zawartość przewodnika po szlakach rowerowych Subregionu Zachodniego  
-  przewodnik po szlakach rowerowych  zawiera  tekst  i  fotografie  ułoŜone  wg  rozdziałów 
opisujących atrakcje i walory turystyczne Subregionu Zachodniego, 
-  tekst  treści  przewodnika po trasach rowerowych Subregionu Zachodniego  dostarcza 
Zamawiający w  postaci  pliku  elektronicznego  na  CD lub pocztą elektroniczną w  formacie 
Word. Treść informatora krajoznawczego zostanie dostarczona wykonawcy przy podpisaniu 
umowy, 
- zdjęcia dostarcza Zamawiający, 
- skanowanie ewentualnie powierzonych materiałów na koszt wykonawcy. 
 
11. Nakład wydawnictwa Atlasu rowerowego Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego (w kompletach: mapa + przewodnik po szlakach + obwoluta + plastikowa 
okładka): 8500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) sztuk. 


