
L.p. ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2014

1.
Numer zapytania 
ofertowego

4

2. Zamawiający

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin
NIP 9910362817

3. Przedmiot zamówienia

Mapa turystyczna Borów Niemodlińskich

Opracowanie mapy (17º27' – 17º 56', 50º 49' – 50º20') 
- podkład kartograficzny obszaru w skali 1:55 000
- na odwrocie mapy plany miast Korfantów, Prószków, 
Niemodlin w skali 1:10 000 oraz 2 fokusy na obszar: Lipno 
(17º34' – 17º38', 50º38 – 50º 34') i  Moszna (17º 44' – 17 48', 
50º 27' – 50º 24')
- aktualizacja kartografii w terenie,
- skład i redakcja,
- wydruki próbne do korekty,
Zakres informacji na podkładzie kartograficznym (legenda); 
- siatka południków i równoleżników z numeracją na spadach 
mapy, 
- nazwy miejscowości, nazwy geograficzne, 
- rzeki, stawy, jeziora, strumienie, potoki, rowy, 
- torfowiska, bagna, łąki podmokłe ,
- źródła, baseny kąpielowe, baseny kryte kąpielowe, kąpieliska
- lasy z numerami oddziałów leśnych,
- poziomice z podaniem punktów wysokościowych,
- zaznaczenie terenów zabudowanych i terenów 
przemysłowych, 
- zaznaczenie terenów sadów i ogródków działkowych,
- zaznaczenie terenów cmentarzy, cmentarzy żydowskich, 
- granice powiatów, 
- granice gmin, 
- autostrada z numerem,
- drogi krajowe z numerami,
- drogi wojewódzkie z numerami,
- drogi lokalne,
- drogi gruntowe, leśne, polne, ścieżki
- drogi brukowane, z płyt betonowych,
- linie kolejowe czynne, nieczynne, tory rozebrane, stacje PKP
- granice rezerwatów i innych obszarów chronionych
- szlaki turystyczne piesze, rowerowe, kajakowe , ścieżki 
edukacyjne, szlak Św. Jakuba
- ścieżki i punkty dydaktyczne,
- hotele, pensjonaty, domy wczasowe, agroturystyka,
- campingi, schroniska młodzieżowe, leśniczówki
- restauracje, bary, kawiarnie, 
- urzędy miast i gmin, punkty informacji turystycznej,
- policja, poczta, biblioteka,
- szpitale i inne placówki służby zdrowia,
- kościoły, kościoły zabytkowe, kaplice,
- kapliczki, krzyże, figury świętych, krzyże kamienne,



- zamki, pałace odrestaurowane, pałace zniszczone,
- wieże bramne, kamienie graniczne, ruiny, 
- zabudowa drewniana, interesujące posesje,
- inne zabytki architektury, zabytki techniki, wiatraki, 
- muzea, grodziska,
- pomniki, wieże telekomunikacyjne,
- interesujące skały, kamieniołomy,
- punkty widokowe, miejsca odpoczynku, 
- łowiska, ośrodki jeździeckie, strzelnice sportowe,
- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, parki zabytkowe,
- charakterystyczne drzewa, aleje drzew,
- bunkry, schrony.

Druk : 
Nakład 3000 egz.
Format B1- 67x98 cm
Papier g-print 100g, 
Falcowanie
Dodatkowo: 
Transport do siedziby zamawiającego.

Termin realizacji zadania: do 15.12.2014 r.

4. Termin składania ofert Do 14.10.2014 r.

5. Forma składania ofert

Kalkulacja cenowa wraz z próbką podkładu kartograficznego 
na przedmiotowy obszar ( fragment mapy w formacie a4)
należy przesyłać na adres e-mail: niemodlinskie@op.pl, fax. 
77 4606 351 lub poczta na adres: Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 
Niemodlin (liczy się data wpływu do biura)

6.
Termin realizacji 
zamówienia

20 X-15 XII 2014

7.
Miejsce realizacji 
zamówienia

Niemodlin

8. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną 
oraz jakością próbki przesłanego podkładu kartograficznego 

9.
Rozstrzygnięcie 
postępowania 

Zapytanie ma wyłonić wykonawcę zadania.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną 
poinformowani droga mailową. Od wyników postępowania nie 
przysługuje odwołanie.

mailto:niemodlinskie@op.pl

