
ZAPYTANIE OFERTOWE

Partnerstwo Borów Niemodlińskich (PBN) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu wytyczenia
szlaków turystycznych, rowerowych wokół Borów Niemodlińskich. 

I. Cel zapytania:

Celem zapytania jest wybór firmy do opracowania projektu (dokumentacji) wytyczenia szlaków rowerowych
na terenie gmin Borów Niemodlińskich tj.: północna część Białej i Korfantowa, Dąbrowa, Łambinowice, 
Niemodlin, Tułowice, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, według wstępnego przebiegu tras zgodnie 
z załącznikiem nr 1. 

Przygotowanie projektu powinno uwzględniać korektę przebiegu szlaków w terenie zgodnie z warunkami 
terenowymi oraz ma stanowić podstawę uzyskania niezbędnych pozwoleń od organów zarządzających 
drogami, po których będą przebiegać szlaki. Musi także uwzględniać wskazanie miejsc posadowienia 
10 szt. tablic informacyjnych, zgodnie ze wskazanym schematem w zał. 1.

Kilometraż szlaków do wyznaczenia: Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i weryfikacji 
w terenie 300 km szlaków, w tym około 220 km jako szlak główny.

II. Projekt wytyczenia szlaków powinien zawierać:

1. Mapę wraz z opisem, zawierającą docelowy przebieg szlaków, wraz z długością, rodzajem i jakością
trasy (stan i rodzaj nawierzchni oraz ewentualne konieczne nakłady pracy), profilem przewyższeń 
oraz z punktami węzłowymi z innymi, istniejącymi już szlakami. Dodatkowo zapis zgromadzonych 
danych w trakcie weryfikacji terenowej w formacie shapefile; zapis śladu GPS. 
Weryfikacja w terenie projektu szlaków musi obejmować szlak główny i dodatkowe według 
załącznika 1. 

Wykonawca przedstawi szczegółowy opis przebiegu szlaków wraz z propozycją modyfikacji ich 
przebiegu i długości, mającymi na celu uniknięcie przeszkód terenowych (tereny podmokłe, 
zagrodzone, prywatne, nieprzejezdne) oraz zweryfikuje w terenie proponowane lokalizacje miejsc 
obsługi turystów (parkingi). 

Przebieg szlaku powinien być zaprezentowany/wykonany w skali zbliżonej do 1:50 000 wraz 
z możliwymi rozwinięciami odcinków.

2. Projekt jednolitego oznakowania trasy zawierający liczbę i rodzaje zastosowanych oznakowań i ich 
lokalizację, według przebiegu ustalonego z PBN po weryfikacji terenowej określonej w punkcie II.1.

Wykonawca wskaże miejsca umieszczenia oznakowań dla całego szlaku z podziałem na rodzaj 
oznakowań (znaki malowane, znaki umieszczane pod istniejącymi znakami, znaki ze słupkami) 
– np. udostępniona mapa google z zaznaczonymi i opisanymi punktami. 

3. Wykaz nieruchomości wraz z właścicielami, na których planowane są/będą oznakowania trasy 
według punktu II.2, a co do których wymagane będzie uzyskanie stosownych pozwoleń. 

4. Kosztorys wyznaczenia/oznakowania szlaku w terenie i posadowienia tablic informacyjnych według
wskazań weryfikacji terenowej i po ustaleniu z PBN ostatecznego przebiegu szlaku. 



III. Maksymalny termin wykonania zamówienia: do końca grudnia 2021 r.

IV. Informacje na temat przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz
z podaniem w nim poprzednio zrealizowanych opracowań projektów wytyczania szlaków turystycznych oraz
usług znakowania szlaków turystycznych; 

V. Termin i sposób składania oferty wstępnej

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2021 roku, do godz. 15:00,  w jednej z wybranych form:

1. W zaklejonej kopercie w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin, 
z dopiskiem „Oferta opracowania projektu wytyczenia szlaków turystycznych Borów 
Niemodlińskich”.

2. Przesyłką listowną na adres Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin, 
z dopiskiem na kopercie „Oferta opracowania projektu wytyczenia szlaków turystycznych Borów 
Niemodlińskich”.

3. Elektronicznie na adres e-mail: niemodlinskie@op.pl, z tytułem wiadomości: „Oferta opracowania 
projektu wytyczenia szlaków turystycznych Borów Niemodlińskich”.

VI. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Daniel Podobiński
tel. 77 4606 351
mail: niemodlinskie@op.pl



Załącznik nr 1
Mapa obrazująca proponowany przebieg szlaków podstawowych i skrótów przez Bory Niemodlińskie

 



Załącznik nr 2 

............................................. 
           Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa .......................................................................................................................................................

Siedziba ......................................................................................................................................................

nr telefonu ...................................................................... nr faxu .................................................

REGON ....................................................        NIP ....................................................................

e-mail ........................................................................................................... 

Składając ofertę wstępną na opracowanie projektu wytyczenia wraz z usługą znakowania szlaków turystycznych 
w ramach przedsięwzięcia pt. „Opracowanie projektu wytyczenia szlaków turystycznych wokół Borów 
Niemodlińskich.”

I. Oferuję(my) wykonanie zamówienia za cenę: 

Nazwa Cena netto Cena brutto

1.
Projekt wytyczenia 
szlaku

SUMA

II. Oświadczam(y), iż dotychczas wykonałem(-liśmy) następujące opracowania wraz z oznakowaniem
w terenie zawartych w nim szlaków.

Tytuł dokumentu lub link do dokumentu
Obszar opracowania

(gmina, powiat, LGD)
Data opracowania

dokumentu

1.

2.

3.

III. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z informacją, że oferta jest odpowiedzią na zapytanie 
dotyczące rozpoznania rynku w zakresie usług wyznaczania i oznakowywania tras. 

…......................................
Ofertę składamy na dzień

.........................................  
Data i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych 

do reprezentacji Wykonawcy


