
Katowice 19.03.2010r.

Agencje reklamowe

Firmy wydawnicze, drukarnie

Śląska  Organizacja  Turystyczna  w  ramach  realizacji  projektu  „Śląskie  Pozytywna  Energia” 

dofinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym  wykonania mapy i określenia nakładu  mapy 

"Szlaki Rowerowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i okolic" według następujących założeń:

 

Mapa w formacie wydawniczym B1

mapa  dwustronna,  drukowana  techniką  offsetową arkuszową na  papierze  g-print   o  gramaturze 

100g/m2 , wydrukowane mapy składane w harmonijkę 7x2 łamy (8x3 szpalty), kolory drukarskie 4+4

Mapa zawiera:

• treść topograficzną, umieszczoną z dwóch stron arkusza wydawniczego,

• treść opisową umieszczoną na dwóch stronach arkusza mapy (pod treścią kartograficzną), 

• legendę z wszystkimi użytymi na mapie sygnaturami z opisem w języku polskim,

• okładki mapy, 

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia treści topograficznej i opisowej:

• Skala mapy: 1:50 000,

• treść opisowa zawiera krótkie opisy prezentowanych szlaków, zdjęcia i tekst opisujący walory 

krajoznawcze przedstawionego na mapie terenu, zabytki, itp.

• treść  opisowa  przedstawiona  może  być  na  1/3  powierzchni  arkusza  wydawniczego 

zawierającego mapę, licząc powierzchnię arkusza jako dwustronną.

• treść topograficzna obejmować ma obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i  okolic 

obejmujący teren aż po miejscowości takie jak: Tarnowskie Góry, Siewierz, Gliwice, Mikołów, 

Knurów, Sławków, Tychy, Jaworzno, Imielin, Dąbrowę Górniczą.

Treść topograficzna mapy zawiera:

• dokładną i aktualną wraz z numeracją sieć dróg krajowych i wojewódzkich,



• sieć dróg lokalnych z podziałem na drogi asfaltowe, szutrowe, gruntowe i inne,

• drogi asfaltowe powinny być zaznaczone co najmniej trzema stopniami gradacji szerokości, 

związanej z wyeksponowaniem ciągów komunikacyjnych innym kolorem drogi.

• sieć linii kolejowych wraz z przystankami i stacjami,

• sieć wodną: rzeki, strumienie i zbiorniki wodne wraz z nazwami rzek, strumieni  i zbiorników 

wodnych,

• wyodrębnione obszary leśne wraz z nazwami lasów i łąk śródleśnych ,

• wyodrębnienie obszarów zabudowanych i obszarów o charakterze przemysłowym,

• przedstawienie ukształtowania terenu za pomocą poziomic co 10 m,

• dokładne i precyzyjne przedstawienie nazw obszarów zabudowanych z podziałem na: miasta, 

gminy wiejskie i sołectwa, z wyodrębnieniem miast siedzib urzędów,

• nazwy przysiółków oraz inne znane lokalne nazwy miejscowe, 

• przedstawienie  systemu  ochrony  przyrody:  parków  krajobrazowych,  narodowych  i 

rezerwatów przyrody wraz z nazwami i zaznaczeniem granic ww. obszarów,

• przedstawienie  obiektów  zabytkowych  podziałem  na:  zamki,  pałace,  dwory,  zabytkowe 

domy, młyny,  inne zabytki architektury, ruiny: zamków, pałaców, dworów i innych zabytków 

• obiekty  budownictwa  sakralnego  z  podziałem  na:  kościoły  zabytkowe  i  nie  zabytkowe, 

murowane i drewniane; synagogi, 

• wybrane muzea, zabytki techniki, inne miejsca o wartości historycznej,

• wybrane inne znane obiekty małej architektury takie jak: kapliczki przydrożne, duże krzyże, 

mogiły i pomniki,

• wybrane  obiekty  bazy  noclegowej  z  podziałem  na:  hotele,  inne  noclegi  i  schroniska, 

agroturystykę,

• ośrodki narciarskie, jeździeckie, sportów wodnych, pływalnie, kąpieliska i inne,

• wybrane obiekty gastronomiczne z podziałem na restauracje, bary, puby i kawiarnie, 

• inne  obiekty,  takie  jak  stacje  benzynowe,  parkingi,  leśniczówki,  budynki  użyteczności 

publicznej,

• przedstawienie aktualnego przebiegu wszystkich szlaków turystycznych pieszych i  wszystkich 

szlaków  rowerowych  istniejących  na  danym  obszarze  wraz  z  podziałem  na  odcinki  i  ich 

kilometrażem,

• ramkę mapy i siatkę współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych,

Pozostałe elementy mapy:

• okładki, zarówno awers jak też rewers zawierają: tytuł mapy, logotypy związane z projektem 

mapy  i  instytucjami  finansującymi  dzieło,  krótkie  informacje  o  mapie,  zdjęcie 

charakteryzujące obszar mapy,

• informację o skali mapy i wydawcy, mapę poglądową, 



• legenda  mapy  zawiera  wszystkie  sygnatury  umieszczone  na  mapie,  z  opisem  w  języku 

polskim,

• treść opisowa oraz fotografie zostaną opracowane przez wykonawcę.

Treść  opisowa zawierać  będzie  informacje  o  regionie,  oraz  charakterystykę  szlaków 

rowerowych  przedstawionych  na  mapie.  Fotografie  umieszczone  łącznie  z  tekstem 

przedstawiać  mają  najciekawsze  obiekty  i  miejsca  przedstawione  na  mapie,  promujące 

walory turystyczne regionu,

• projekt  graficzny  treści  opisowej,  ułożenie  zdjęć,  tekstu  oraz  elementów  graficznych 

wykonane zostaną przez wykonawcę.

Projekt graficzny, skład, druk, transport:

• wykonawca przedstawi projekt graficzny mapy do akceptacji przez zamawiającego,

• wykonawca  zobowiązany  będzie  do  uwzględnienia  sugestii  zamawiającego  związanych  z 

projektem graficznym mapy,

• projekt  graficzny  okładki  mapy  będzie  zawierał  elementy  identyfikacji  wizualnej 

wykorzystywanych przez Zamawiającego w materiałach promocyjnych,

• druk  mapy  nastąpi  po  zatwierdzeniu  projektu  graficznego  uwzględniającego  poprawki 

zamawiającego,

• wykonawca  odpowiada  za  jakość  druku  mapy,  transport  map w miejsce  wskazane  przez 

zamawiającego oraz rozładunek map.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  ostatecznej  akceptacji  wydawnictwa.  Wykonawca  dostarczy 

Zamawiającemu wydruk próbny wydawnictwa w celu jego akceptacji w nieprzekraczalnym terminie 

15.05.2010  r.   W  przypadku  braku  akceptacji  oferta  Wykonawcy  zostanie  odrzucona,  a  umowa 

ulegnie rozwiązaniu.

Transport: wykonawca dostarcza nakład przewodnika do siedziby Zamawiającego.

Termin dostawy:   w dwóch częściach; 70% wielkości nakładu w terminie do  31.05.2010r. (termin 

płatności  do  31.07.2010  r.),  pozostałe  30%  nakładu  do    04.02.2011  r.    (termin  płatności  do 

04.04.2011 r.)

Kwota zamówienia : 55     000,00 zł (brutto)  

Osoba  do  kontaktu: Karolina  Jarosz   (32)  207 207  3,  karolina.jarosz@silesia-sot.pl

Za  najkorzystniejszą  zostanie  wybrana  oferta  o  największym  nakładzie  wydawnictwa.  

Ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za wykonaną usługę. 

mailto:karolina.jarosz@silesia-sot.pl


Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2010r. do godziny 14:00.

Oferty,  które  wpłynęły  po  terminie  nie  będą rozpatrywane.  Do  oferty  należy  dołączyć  próbkę 

podkładu  mapowego  w  żądanej  skali,

 tj. 1: 50     000, która będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.   

Oferty, które nie zawierają ww. próbki mapy będą uważane za niekompletne i nie będą podlegały 

rozpatrzeniu. 

Oferty należy składać na załączonym formularzu.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby ŚOT w formie elektronicznej na adres: karolina.jarosz@silesia-

sot.pl  lub  pocztą  na  adres  Śląska  Organizacja  Turystyczna,

 ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Decyduje data dostarczenia oferty do siedziby ŚOT.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozpatrywania  ofert  Wykonawców,  których  oferta  w  pełni 

odpowiada  wymogom  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Nie  spełnienie  któregokolwiek  z 

parametrów  wydawnictwa  określonego  powyżej  powoduje,  że  oferta  Wykonawcy  nie  będzie 

rozpatrywana.  Nie  będą  rozpatrywane  także  oferty  Wykonawców  zawierające  jakiekolwiek 

dodatkowe warunki czy wymogi. 



……………………………………..

(Miejscowość, data)

Formularz ofertowy
 Szlaki rowerowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i okolic (mapa)

Nazwa firmy
Osoba  do  kontaktu  + 

numer telefonu 
Wydawnictwo: Szlaki rowerowe GOP i okolic (mapa 1: 50 000)

Koszt
Stawka VAT %

(zw., 0%, 7%, 22%)
VAT  (w zł) Cena netto

55 000, 00 zł (brutto)

Nakład:

Załącznik:

1. Próbka podkładu mapowego w żądanej skali, tj. 1: 50 000. 

……………………………..

Imię, nazwisko, podpis


