
ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

Siedziba: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.: 32/ 207 207 1, fax: 32/ 207 207 2 

  

 

Katowice, 11 lutego 2015 r. 

 

 

 

Agencje reklamowe, 

Firmy wydawnicze, 

Drukarnie 

 

 

Śląska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

wstępnego, szacunkowego określenia nakładu dziesięciu wydawnictw promocyjnych: 

- informatora turystycznego Jura Krakowsko-Częstochowska (60 stron + okładka), 

- mapy turystycznej po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 

- informatora turystycznego Metropolia Silesia (72 strony + okładka), 

- mapy turystycznej po Metropolii Silesia, 

- informatora turystycznego Beskidy (56 stron + okładka), 

- mapy turystycznej po Beskidach, 

- informatora turystycznego Śląsk Cieszyński (64 strony + okładka), 

- mapy turystycznej po Śląsku Cieszyńskim 

- informatora turystycznego Subregion Zachodni (52 strony + okładka), 

- mapy turystycznej po Subregionie Zachodnim 

 

Parametry techniczne informatorów: 

 Format: 115 mm x 225 mm, DL 

 Okładka: klejona 

 Okładka: papier kreda 250 g, folia mat + lakier UV wybiórczo  

 Papier: kreda matowa, 90 g  

 kolor: CMYK 4+4 (zarówno środek jak i okładki)  

 introligatorka: grzbiet szyty i klejony. 

 Zamawiający nadaje każdej publikacji swój numer ISBN 

 pakowane po 50 sztuk (każda paczka z etykietą zawierającą nazwę wydawnictwa, 

ilość sztuk, datę wydania i zamawiającego). 
Wizualizacje informatorów: 
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Parametry techniczne map: 

 Wymiary map po rozłożeniu:  szerokość 891 mm (+/- 0,5%), wysokość 630 mm  

(+/- 0,5%) – składanych do 9 pionowych modułów DL i 3 modułów na wysokość.  

 wszystkie 5 rodzajów map subregionów mają być mapami dwustronnymi formatu B-1 

każda,  

 format po złożeniu map DL (tj. 99 mm x 210mm) 

 Kolory:  CMYK (full color; 4x4) 

 papier 90 g (+/- 0,5%): g-print  

 wydawnictwa posiadają numer ISBN 

 pakowane po 50 sztuk (każda paczka z etykietą zawierającą nazwę wydawnictwa, 

ilość sztuk, datę wydania i zamawiającego). 
Wizualizacje map: 

 

Wstępne zapytanie cenowe obejmuje zakres usług: druk wydawnictw, pakowanie, 

dostarczenie nakładu pod poniżej wskazane adresy oraz rozładunek. 

Pliki postscriptowe wydawnictw dostarcza Zamawiający. Prawa autorskie do publikacji 

pozostają w całości po stronie Zamawiającego.  

 

Wszelkich informacji udziela: 

Karolina Jarosz, tel. 32 207 207 3, e-mail: karolina.jarosz@silesia-sot.pl.  

 

Wstępną, szacunkową ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za 

wykonaną usługę. Oferty należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania, w terminie do środy, 18 lutego, do godz. 12.00. Ofertę należy dostarczyć do 

ŚOT w formie elektronicznej (karolina.jarosz@silesia-sot.pl) lub pocztą na adres: Śląska 

Organizacja Turystyczna, Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29. 

 

Niniejsze zapytanie służy wstępnemu rozeznaniu cenowemu na potrzeby Zamawiającego.  
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Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 
 

 

…………………………………….. 

(Miejscowość, data) 

  

Druk wydawnictw promocyjnych. 

 

Nazwa firmy  

 

 

Osoba do kontaktu  

(imię i nazwisko,  

numer kontaktowy) 

 

Dane kontaktowe firmy 

(adres, e-mail, telefon)  

 

 

 

 

Rodzaj wydawnictw Pula 

środków 

Procentowy podział 

nakładu na mapę i 

informator 

Nakład Adres dostawy 

Informator 

turystyczny  (60 

stron + okładka) 

i mapa po Jurze 

Krakowsko-

Częstochowskiej  

 

 

46 000 zł 

brutto 

 

50% informator 

 Związek Gmin 

Jurajskich 

Plac Wolności 42,  

42-440 Ogrodzieniec 

 

50% mapa 

 

Informator 

turystyczny  (72 

strony + okładka) 

i mapa po 

Metropolii Silesia 

 

 

36 000 zł  

brutto 

 

50% informator 

 

 Górnośląski Związek 

Metropolitalny 

ul. Barbary 21 a,  

40-053 Katowice 
50% mapa 

 

 

Informator 

turystyczny  (56 

stron + okładka) 

i mapa po Beskidach 

 

 

50 000 zł 

brutto 

 

50% informator 

 

 Stowarzyszenie 

Region Beskidy,  

ul. Widok 1,  

43-300 Bielsko-Biała 
 

50% mapa 

 

 

 

 



ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

Siedziba: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.: 32/ 207 207 1, fax: 32/ 207 207 2 

  

Informator 

turystyczny (64 

strony + okładka)  

i mapa po Śląsku 

Cieszyńskim 

 

56 000 zł 

brutto 

 

50% informator 

 

 Stowarzyszenie 

Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej ‘Olza’ 

43-400 Cieszyn,  

ul. Olszaka 5 

 

50% mapa 

 

 

Informator 

turystyczny  (52 

strony + okładka) 

i mapa po 

Subregionie 

Zachodnim 

 

 

40 000 zł 

brutto 

 

50% informator 

 

 Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu 

Zachodniego 

Województwa 

Śląskiego  

ul. J. i F. Białych 7,  

44-200 Rybnik 

  

 

50% mapa 

 

 

 

SUMA: 

  

 


