
 
 
 
 
 

 
Projekt współpracy międzynarodowej WALK  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

Biała Podlaska, 08.10.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/W/2019 
  

 W związku z realizacją projektu współpracy międzynarodowej pt.: „WALK” Wspólnie – Aktywnie – 

Lokalnie – Kulinarnie w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania składa zapytanie ofertowe. 

 

1. Zamawiający: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania   

ul. Bialska 30  

21-542 Leśna Podlaska 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa polega na kompleksowym wykonaniu aplikacji mobilnej działającej online i offline, zawierającej trasy 

wszystkich szlaków turystycznych z 10 punktami gastronomicznymi szlaku kulinarnego powiatu bialskiego 

(łącznie około 1 650 km), na których są zaznaczone najciekawsze atrakcje turystyczne tj. zabytki: sakralne, 

świeckie, architektury; parki, pomniki przyrody oraz inne miejsca atrakcyjnie turystycznie i miejsca noclegowe. 

Ponadto aplikacja winna zawierać sieć węzłów oznakowanych wszystkich w/w tras oraz wszystkie miejscowości 

z zachowaniem podziału administracyjnego. Aplikacja musi zawierać funkcję: czytnika kodów QR z odczytem 

aktualnej pozycji; wyświetlania na mapie aplikacji aktualnej pozycji użytkownika w czasie rzeczywistym, 

wyznaczania trasy wytyczonymi szlakami do miejsca docelowego wskazanego na mapie lub poprzez wybranie 

numeru węzła; wyświetlania najbliżej znajdujących się węzłów po odczytaniu danego kodu QR umieszczonego 

na każdym znaku oraz działać prawidłowo na urządzeniach z systemem Android. Naniesienie na mapę aplikacji 

wszystkich szlaków oraz w/w elementów należy do Wykonawcy włącznie z przebyciem wszystkich 

wytyczonych tras „w terenie”. Używanie aplikacji nie powinno wymagać znajomości języka (zastosowanie 

symboli do obsługi aplikacji). Ponadto Wykonawca zapewni przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy 

wsparcie techniczne dotyczące aplikacji oraz będzie czuwał nad sprawnością i działaniem systemu. Wykonawca 

wygeneruje w formie elektronicznej około 400 indywidulanych kodów QR zawierających dane lokalizacyjne  

i przekaże Zamawiającemu w postaci pliku wektorowego do 30.04.2020r. Wykonawca w ramach Umowy 

przeniesie na Zamawiającego prawa majątkowe i prawa autorskie do wykonanej aplikacji. 

 

3. Termin realizacji zamówienia do: 31.08.2020r. 

4. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez 

osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 

10/W/2019 – WALK”. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania aplikacji. 

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny w każdym momencie. 

 

Oferta powinna zawierać obliczenia w następującym formacie: 

 

a) Stawka za usługę = ………..zł brutto 

 

5. Kryteria wyboru oferty: 

-wybór najkorzystniejszej oferty, spośród spełniających warunek udziału w postępowaniu, 

nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto  – 70%, doświadczenie – 30%. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę złożyć można osobiście w Biurze Zamawiającego lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura BLGD) na 

adres: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania 

ul. Sapieżyńska 2/15 

21-500 Biała Podlaska 

Oferty przesyłane drogą elektroniczną (e – mail) nie będą rozpatrywane. 

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający posiadane doświadczenie. 

Ofertę złożyć należy do dnia 21.10.2019r. do godz. 15.30 


