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

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A
URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 1
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR

Biuro Promocji Rozwoju i Przedsiębiorczości
Kowary, 12.11.2012
Znak sprawy: BP.271.34.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miasto Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia ofert na: projekt,
skład i druk mapy „KOWARY w Królestwie Ducha Gór”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Królestwo Ducha Gór” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w
ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007 – 2013. Przekraczamy granice.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: projekt, skład i druk mapy „KOWARY w Królestwie Ducha Gór”.
• Specyfikacja mapy „KOWARY w Królestwie Ducha Gór”:
– mapa składana; po rozłożeniu mapy min. format B2 (tzn. 68 x 48 cm); po złożeniu mapy format
min. A6, max. A5;
– awers mapy: plan miasta Kowary w skali 1:10 000 (na powierzchni zadruku ma się zmieścić
obszar miasta Kowary (wraz z jego skrajnymi częściami tj. Kowary Dolne, Wojków, Podgórze,
Krzaczyna), legenda mapy, spis ulic, herb miasta, dodatkowo plan kowarskiej starówki w skali
1:5 000
– treść topograficzna głównej mapy w skali 1:10 000 ma być zgodna z mapami turystycznymi, w
szczególności zawierająca: granice administracyjne miasta, granice obszarów chronionych,
Parku Narodowego i Krajobrazowego, a także rezerwaty, drogi z podziałem na drogi krajowe,
wojewódzkie, powiatowe i inne asfaltowe i gruntowe, numerację dróg, sieć linii kolejowych,
kościoły, kaplice, kamieniołomy, rejony górnicze, ruiny, pałace, dwory i inne zabytki, wieże RTV,
widokowe i inne, hotele, stacje benzynowe, parkingi, przełęcze, sieć wodną: rzeki strumienie,
jeziora i podmokłości, obszary zabudowane, leśne, przemysłowe. i pojedyncze zabudowania,
przebieg szlaków rowerowych, pieszych, dydaktycznych, atrakcje turystyczne na całym rejonie
mapy, nazewnictwo zgodne z obowiązującym prawnie.
– legenda mapy zawierać powinna wszystkie sygnatury umieszczone na mapie, z opisem w języku
polskim. Dopuszcza się umieszczenie opisu legendy mapy w dodatkowo w innych językach (tj.
czeski, niemiecki, angielski).
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– na mapie cieniowanie podkreślające rzeźbę terenu ma być wykonane na podstawie numerycznego
modelu terenu wykonanego z dokładnością 10 metrów, zgodnego z rzeźbą przedstawioną na
mapie.
– plan kowarskiej starówki w skali 1:5 000 musi zawierać: wszystkie elementy wymienione w opisie
mapy turystycznej 1:10 000 a ponadto: ścieżki i drogi zamknięte dla ruchu kołowego, baza
noclegowa z podziałem zgodnym z kategoryzacją bazy, apteki, ośrodki zdrowia, lecznice dla
zwierząt, informacje i biura turystyczne, szkoły, banki i bankomaty, place sportowe, przedszkola,
szkoły, bazę gastronomiczną.
– projekt graficzny głównej mapy Kowar, mapy kowarskiej starówki oraz legendy mapy
Wykonawca wykonuje we własnym zakresie,
– rewers mapy powinien zawierać: opis miasta Kowary, jego atrakcji oraz opis projektu „Królestwo
Ducha Gór” w języku polskim wraz z fotografiami obiektów stanowiących atrakcje miasta i
„Królestwo Ducha Gór”.
– teksty do opisu miasta Kowary, jego atrakcji oraz opisu projektu „Królestwo Ducha Gór” wraz ze
wszystkimi potrzebnymi fotografiami dostarczone zostaną przez Zamawiającego.
– okładki, zarówno awers jak też rewers muszą zawierać: tytuł mapy, logotypy, krótkie informacje o
mapie, zdjęcie, lub collage zdjęciowy charakteryzujący obszar mapy, informację o skali mapy i
wydawcy, ewentualnie mapę poglądową, informacje i logotypy instytucji finansujących dzieło,
logo i adres wydawnictwa wykonującego mapę.
– projekt graficzny okładek we własnym zakresie. W miejscu widocznym winny zostać
umieszczone oznakowania projektu i logo zgodnie z wymogami Euroregionu Nysa.
– mapa „KOWARY w Królestwie Ducha Gór” ma być zadrukowana obustronnie pełnym kolorem
4+4 CMYK na papierze kredowanym o gramaturze nie niższej niż 130 g/m2.
• Projekt graficzny i skład mapy:
- sposób przygotowania plików: *pdf, cmyk, pliki źródłowe wraz z użytymi czcionkami, profilami etc.;
jakość rastrów 400 - 600 dpi,
- teksty, fotografie, loga etc. będą dostarczone Wykonawcy w formie elektronicznej,
• Wymagania jakościowe dotyczące druku mapy:
Druk nierozmazujący się, prawidłowe i jednakowe odwzorowanie kolorów dla całości nakładu, równe
położenie tint, pasowanie kolorów składowych, materiały drukowane czyste, niepogniecione, niesklejone,
dobrze wyschnięte, bez śladów odbitego druku, równo złożone i docięte.
• Nakład i sposób dostawy:
- łączny nakład: 2 000 sztuk map;
- wykonawca przekaże nakład zapakowany po 200 sztuk w opakowaniu umożliwiającym zabezpieczenie
zawartości przed zabrudzeniem;
- koszty dostawy nakładu pokrywa Wykonawca.
• Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 10.12.2012r.
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• Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską do
dnia 21.11.2012r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miejski w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta pok.1, ul.
1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
• Termin otwarcia ofert: 21.11.2012 r. godz. 10:30 , Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530
Kowary, II piętro sala konferencyjna.
• Kryterium oceny ofert: Przy wyborze wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierować się
będzie kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie oraz jakością w stosunku do ceny (do
oferty należy dołączyć próbki podobnych prac). Oferta powinna zawierać określenie wartości zamówienia
netto, brutto i VAT.
• Warunki płatności: zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto po wykonaniu
zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
• Sposób przygotowania oferty:
◦ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim
◦ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu: „Oferta na projekt, skład i druk mapy „KOWARY w Królestwie Ducha Gór”.
• Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dodatkowych
informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Andrzej Weinke koordynator projektu pod nr
telefonu 75 718 24 89 oraz adresem e-mail: turystyka@kowary.pl
• Do oferty należy dołączyć:
- formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (załącznik nr 2)
- kosztorys ofertowy (wyliczenie ceny oferty)
- próbki podobnych prac (map, folderów itp.)

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej

