Zapytanie ofertowe
1. 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.
2. Przedmiot zlecenia
Usługa opracowania i wykonania turystycznej mapy Subregionu Zachodniego w skali
1: 60 000 prezentującej walory turystyczne południowo-zachodniej części
województwa śląskiego w nakładzie 30 000 sztuk.
3. Tryb zlecenia
Zapytanie ofertowe.
4. Składanie ofert
Oferty można składać do dnia 31 maja 2011 r. do godziny 8:00 do siedziby Biura
Związku na ulicy J. i F. Białych 7 w Rybniku lub faxem na numer 32 42 22 446, lub za
pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@subregion.pl. Oferty nadesłane po ww.
terminie nie będą uwzględniane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2011 o godz. 8.30. Wyniki oceny i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone 31 maja 2011 o godz. 13:00. O wyborze
oferty oferenci zostaną powiadomieni faxem lub za pomocą poczty elektronicznej.
O wyborze oferty decyduje kryterium ceny.
5. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
c) opis usługi,
d) cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek
VAT 23 %, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na
warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN,
e) warunki płatności,
f) termin wiązania wynosi ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Oferta musi być
podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym
w imieniu oferenta.
6. Termin realizacji

Termin całościowej realizacji wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Biura
Związku to 30 czerwiec 2011 r. godzina 15:30.
7. Udzielanie wyjaśnień
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla
wykonawców. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zamówienia.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba
o wyjaśnienie wpłynie później niż 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 32 42
22 446.
8. Specyfikacja przedmiotu zlecenia
8.1 Szczegóły techniczne
- 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.
9. 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 mapy z uwzględnieniem położenia
Subregionu Zachodniego na terenie województwa śląskiego oraz z wykorzystaniem
elementów wizualizacyjnych materiałów promocyjnych Zamawiającego,
- opracowanie graficzne układu sygnatur (piktogramów) do legendy mapy,
- przed przystąpieniem do druku wykonawca ma obowiązek uzyskać potwierdzoną
akceptację graficzną wszystkich części dzieła.
10. Zawartość treści mapy
Mapa Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ma przedstawiać obecny stan
faktyczny oraz 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 położonych na szlaku
zabytków techniki), zabytki architektury drewnianej (z uwzględnieniem położonych
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 użyte na mapie piktogramy,
- przebieg autostrady A1 wraz z węzłami.
11. Zawartość turystycznej mapy Subregionu Zachodniego
- mapa po szlakach rowerowych na rewersie będzie zawierać tekst i fotografie ułożone
alfabetycznie wg gmin opisujące atrakcje i walory turystyczne Subregionu
Zachodniego,
- tekst treści rewersu mapy dostarcza Zamawiający w postaci pliku elektronicznego na
CD lub pocztą elektroniczną,
- zdjęcia dostarcza Zamawiający,
- skanowanie ewentualnie powierzonych materiałów na koszt wykonawcy.

