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ZAPYTANIE OFERTOWE 8/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 i oznakowaniu w terenie szlaków turystycznych obszaru LSR – 

wykonanie map i tablic informacyjnych. Realizacja usługi będzie polegała na: 

a) Wykonaniu tablic informacyjnych z naniesioną mapą tras nordic walking – 19 szt. 

Format (200 cm x 150 cm). Nadruk na PCV gr. 5 mm, druk zabezpieczony laminatem UV odpornym na 

warunki atmosferyczne. 

 

b) Mapa turystyczna (indywidualna dla każdej gminy/miasta BLGD) – 9 500 szt.  

Usługa zaprojektowania i wykonania oraz wydruku map prezentujących dany szlak wytyczony na 

terenie jednej gminy/jednego miasta powiatu bialskiego. Awers mapy zawiera: wszystkie miejscowości 

z zachowaniem podziału administracyjnego wraz z granicami, zalesieniem, siecią wodną (zbiorniki 

wodne, rzeki, jeziora). Mapa jednej gminy/jednego miasta powiatu bialskiego przedstawia obejmuje 

główne atrakcje turystyczne (zabytki sakralne, zabytki architektury, parki, pomniki przyrody) 

znajdujące się na rewersie mapy. Ponadto mapa winna zawierać sieć węzłów oznakowanych szlaków 

nordic walking. Format B2, 4+4, składany, papier giprint 100 g. na podkładzie geodezyjnym w skali nie 

mniejszej niż 1:50 000 – 19 indywidualnych map po 500 szt. razem 9 500 egz. 

  

c) Mapa turystyczna (zbiorcza dla całego powiatu) szlaku nordic walking – 2 000 szt. 

Usługa zaprojektowania i wykonania oraz wydruku map całego powiatu. Rewers musi zawierać zdjęcia 

najciekawszych obiektów położonych na terenie nowoutworzonych szlaków LSR. Druk oraz 

opracowanie mapy turystycznej na podkładzie geodezyjnym w skali mieszczącej się na arkuszu mapy 

nie mniejszej jak 1:150 000. Awers mapy winien zawierać: wszystkie miejscowości z zachowaniem 

podziału administracyjnego wraz z granicami, zalesieniem, siecią wodną (zbiorniki wodne, rzeki, 

jeziora). Mapa obejmuje teren całego powiatu bialskiego, uwzględniając główne atrakcje turystyczne 

oraz posiada naniesione miejscowości, w których znajdują się obiekty interesujące turystycznie (zabytki 

sakralne, zabytki architektury, parki, pomniki przyrody). Ponadto mapa winna zawierać sieć węzłów 

oznakowanych szlaków nordic walking.  Format B2, 4+4, składany, papier giprint 100 g. – 19 map po 

100 szt. + 100 szt. dla BLGD –  Razem 2 000 egz. 

 

d) Mapa turystyczna wszystkich szlaków utworzonych przez BLGD na obszarze LSR – 2 000 szt. 

Usługa zaprojektowania i wykonania oraz wydruku map terenów wszystkich szlaków turystycznych 

BLGD obejmujących szlaki: wodne, nordic walking, kulinarny oraz rowerowe. Druk oraz opracowanie 

mapy turystycznej na podkładzie geodezyjnym w skali mieszczącej się na arkuszu mapy nie mniejszej 

jak 1:150 000. Awers mapy winien zawierać: wszystkie miejscowości z zachowaniem podziału 

administracyjnego wraz z granicami, zalesieniem, siecią wodną (zbiorniki wodne, rzeki, jeziora). Mapa 

ma obejmować teren całego powiatu bialskiego oraz prezentować główne atrakcje turystyczne (zabytki 

sakralne, zabytki architektury, parki, pomniki przyrody), rewers winien zawierać najciekawsze miejsca 

zlokalizowane przy szlakach. Format B2, 4+4, składany, papier giprint 100 g. Ponadto mapa winna 

zawierać sieć węzłów oznakowanych wszystkich w/w tras – 2 000 egz. 
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e) Mapa turystyczna dla restauratorów/BLGD – 1 000 szt.  

Usługa zaprojektowania i wykonania oraz wydruku map terenów szlaku turystycznego nordic walking 

o długości około 300 km z oznaczeniem 10 punktów gastronomicznych tworzących szlak kulinarny na 

podkładzie geodezyjnym w skali mieszczącej się na arkuszu mapy nie mniejszej jak 1:150 000. Rewers 

map musi zawierać zdjęcia najciekawszych obiektów szlaku kulinarnego – 1 000 egz. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do przygotowania map oraz tablic informacyjnych. 

 

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

 

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 

8/W/2019 – WALK”. 

 

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

 

Oferta powinna zawierać obliczenia w następującym formacie: 

 

a) Stawka za usługę = ………..zł brutto  

b) Stawka za usługę = ………..zł brutto 

c) Stawka za usługę = ………..zł brutto 

d) Stawka za usługę = ………..zł brutto 

e) 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 i doświadczenie. 

 

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 14.10.2019r. do godz. 15.30 

 


