EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

DRUK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
CELEM ROZPOZNANIA RYNKU

WYKONANIA MAPY DLA
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

PRZYGOTOWYWANEJ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY
Parametry zamówienia:
Wykonanie opcjonalnie 500 / 1000 sztuk mapy dla Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i
Leśnym Szlakiem”:
•
•
•
•

Format mapy B1 (1000x700 mm),
Druk mapy - kolorowy.
Awers - mapa, legenda, ewentualnie plany większych miejscowości terenu LGD,
Rewers mapy - opis krajoznawczy ze zdjęciami obszaru objętego mapą (tekst i zdjęcia
dostarczy Zamawiający),
• Zakres treści mapy:
- Drogi z kategoryzacją, w tym planowana S19 (jeśli jest już zatwierdzony przebieg),
- Linie kolejowe wraz ze stacjami,
- Rzeki, kanały,
- Ochrona przyrody: Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody,
- Pokrycie terenu: jeziora, stawy, lasy, tereny zabudowane, tereny przemysłowe, łąki,
- Obiekty punktowe: urzędy, poczta, policja, straż pożarna, szkoły, ośrodki zdrowia, apteki,
parkingi, stacje paliw, restauracje, noclegi, kąpieliska, zabytki, muzea,
- Szlaki turystyczne (przebieg aktualizowany w terenie),
- Granice administracyjne,
• Cena winna zawierać:
- druk mapy,
- opracowanie i korektę mapy po konsultacji z LGD,
- aktualizację w terenie wzdłuż istniejących szlaków turystycznych,
- pracowanie graficzne rewersu z dostarczonych przez Zamawiającego materiału,
- przekazanie Zamawiającemu plików pdf z mapą do wykorzystania na stronach internetowych
Zamawiającego,
- dostarczenie map do Zamawiającego.
WYKONAWCA:
1. Nazwa wykonawcy:
2. Adres wykonawcy:
3. Numer telefonu:
4. Adres e-mail:
5. NIP:
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Oferuje wykonanie:
opcjonalnie 500 / 1000 sztuk mapy dla Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”:
•
Format mapy B1 (1000x700 mm),
•
Druk mapy - kolorowy.
•
Awers - mapa, legenda, ewentualnie plany większych miejscowości terenu LGD,
•
Rewers mapy - opis krajoznawczy ze zdjęciami obszaru objętego mapą (tekst i zdjęcia dostarczy
Zamawiający),
•
Zakres treści mapy:
- Drogi z kategoryzacją, w tym planowana S19 (jeśli jest już zatwierdzony przebieg),
- Linie kolejowe wraz ze stacjami,
- Rzeki, kanały,
- Ochrona przyrody: Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody,
- Pokrycie terenu: jeziora, stawy, lasy, tereny zabudowane, tereny przemysłowe, łąki,
- Obiekty punktowe: urzędy, poczta, policja, straż pożarna, szkoły, ośrodki zdrowia, apteki,
parkingi, stacje paliw, restauracje, noclegi, kąpieliska, zabytki, muzea,
- Szlaki turystyczne (przebieg aktualizowany w terenie),
- Granice administracyjne,
•
Cena winna zawierać:
- druk mapy,
- opracowanie i korektę mapy po konsultacji z LGD,
- aktualizację w terenie wzdłuż istniejących szlaków turystycznych,
- pracowanie graficzne rewersu z dostarczonych przez Zamawiającego materiału,
- przekazanie Zamawiającemu plików pdf z mapą do wykorzystania na stronach internetowych
Zamawiającego,
- dostarczenie map do Zamawiającego.

za kwotę brutto……………/……………….(słownie:………………………/…………………….…...)
w tym VAT:………………/………………..(słownie:………………………/…………………………)

………………………..
data

…………………………………..
podpis i pieczęć wykonawcy
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