SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

URZĄD MIEJSKI W
KOWARACH

INDEX: 3/Pb-4

PROCEDURA

EDYCJA: A

O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000 EUR

STRONA: 1

(miejscowość, data)
Kowary, 27.03.2012r.

Znak sprawy: BP.0271.6.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Gmina Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie mapy „Szlaku Tradycji Górniczych” .
(nazwa przedmiotu zamówienia)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy „Szlaku Tradycji Górniczych” w oparciu o projekt pn.
"Koncepcja Szlaku Górniczego w Kowarach" opracowany przez PTTK Oddział „Sudety
Zachodnie” w Jeleniej Górze, opisujący przebieg i oznakowanie szlaku, a w szczególności formę,
miejsce i sposób ustawienia tablic informacyjnych, treści (teksty, zdjęcia i mapy) umieszczone na
tablicach opisujące historię górnictwa kowarskiego i górniczych tradycji miasta.

Ilość map: 3000 szt
Format mapy po otwarciu: nie większy niż A 2
Format mapy po złożeniu:nie mniejszy niż A 7
mapa zadrukowana obustronnie pełnym kolorem 4+4 cmyk
papier kredowany o gramaturze: nie niższej niż 100 g/m2
Skala podkładów mapy - pomiędzy 1:7500 a 1:12500 - na powierzchni zadruku ma się zmieścić obszar od Parku Miniatur do sztolni na Podgórzu (Jelenia Struga i Kowarskie Kopalnie)
Mapa powinna pokazywać dużą ilość szczegółów umożliwiających łatwą orientację w terenie
oraz planowanie pieszych wycieczek. Mapa powinna przedstawiać również pozostałe szlaki
piesze.
Oprócz mapowych podkładów mapa powinna zawierać oznakowanie punktów "Kowarskiego
Szlaku Górniczego". Opis szlaku i jego atrakcji w czterech językach: pol, niem, ang, czes oraz
fotografiami obiektów opisanych na trasie Szlaku powinien zostać umieszczony na drugiej
strony mapy. Tłumaczenia tekstów zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
Projekt graficzny mapy oraz okładek we własnym zakresie. W miejscu widocznym winny zostać umieszczone oznakowania projektu i logo zgodnie z wymogami Euroregionu Nysa.
3.

Termin realizacji zamówienia: do 25 kwietnia 2012 r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530
Kowary, do dnia 4.04.2012 r., do godz. 14:00
5. Termin otwarcia ofert: dnia 4.04.2012 r., o godz. 14:30
4.

6.

Kryterium oceny ofert: NAJNIŻSZA CENA .

7.

Wzór oferty - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

8. Warunki płatności określi umowa, która zawarta zostanie po wyborze oferty.
9. Sposób przygotowania oferty:
 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;

Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
"Oferta w postępowaniu Wykonanie mapy „Szlaku Tradycji Górniczych”, na wskazane
w zapytaniu adresy kontaktowe.
 Nazwa i adres Wykonawcy.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Bartosz Lipiński, tel. 75 6456115,
e-mail: bp@kowary.pl
Burmistrz Miasta Kowary
Mirosław Górecki
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