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ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
na: Opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej ” realizowane z Poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z
lokalną grupą działania
I. Zamawiający
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
ul. Żytnia 8,
08-500 Ryki
tel. 606835659; 81/ 8652095
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej obszaru LGD „Lepsza
Przyszłość Ziemi Ryckiej”, obejmująca swym zasięgiem powiat rycki wraz z dostawą do siedziby
Zamawiającego
III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia
1) Specyfikacja mapy:
– nakład: 1000 sztuk
– składana do rozmiaru 210mm x 120mm,
– druk dwustronny full kolor CMYK 4+4,
– papier mapowy G-print 115 g/m2,
– skala: 1: 50 000 lub zbliżona,
– mapa zgodna z GPS – współrzędne geograficzne w układzie WGS-84,
– podkład topograficzny.
2) Treść mapy:
A. Awers mapy:
a) legenda w języku polskim zawierająca w szczególności:
– skalę liczbową i podziałkę liniową,
– oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka, itp.
– granice obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,
– granice administracyjne miast, gmin, powiatów,
– granice obszaru Natura 2000,
– drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, utwardzone, główne dukty leśne,
– linie kolejowe, stacje kolejowe,
– obiekty przyrodnicze: obszary leśne, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki
przyrody, punkty widokowe, rzeki, zbiorniki wodne (z nazwami głównych rzek i akwenów),
– zabytkowe budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki, cmentarze, interesujące obiekty
małej architektury (mogiły, tablice pamiątkowe, kapliczki, pomniki), inne miejsca o wartości historycznej,
– obiekty turystyczne: kąpieliska, stadniny koni/ośrodki jeździeckie, skanseny i izby regionalne, miejsca
noclegowe, hotele, gastronomia
– szlaki turystyczne: konne, piesze, rowerowe, kajakowe (dogodne miejsca do wodowania kajaków),
dydaktyczne, trasy Nordic Walking
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– oznaczenie: policji, szpitala, stacji paliw, punktów informacji turystycznej, urzędów gmin, powiatu
b) mapa obszaru z ramką mapy i siatką współrzędnych geograficznych wraz z wartościami
współrzędnych,
B. Rewers mapy:
– okładka przód i tył ze zdjęciami,
– lokalizacja obszaru LGD na tle województwa lubelskiego,
– informacje o LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wraz z danymi teleadresowymi Biura LGD oraz o
głównych atrakcjach turystycznych obszaru wraz ze zdjęciami w języku polskim na podstawie
materiałów przygotowanych przez Zamawiającego,
– dane teleadresowe: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w
Rykach, ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki, Tel. + 48 81 865 20 95, Fax: +48 81 865 20 95, e-mail:
lgdryki@gmail.com, www.lokalnagrupadzialania.pl
C. Dodatkowe informacje zamieszczone w treści mapy:
– numer ISBN,
– logotypy LGD, UE, LEADER i PROW wraz z tekstem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 20142020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
PROW 2014-2020.
– tekst „Publikacja bezpłatna”.
D. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki źródłowe Mapy w formie umożliwiającej
dalszą edycję, w formie gotowej do druku oraz w formacie JPG na nośniku CD/DVD.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną w formie skanu prawidłowo wypełnionego i opieczętowanego
formularza ofertowego na adres: lgdryki@gmail.com do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.
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Załącznik do zapytania ofertowego
– formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
REGON …………………………
NIP ……………………………..……………
…………………………
(nr telefonu)

…………………………
(nr fax)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
z/s w Rykach
Ul. Żytnia 8
08-500 Ryki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29 maja 2020 r. w celu oszacowania wartości zamówienia
dotyczącego opracowania graficznego i druku mapy turystycznej obszaru LGD „Lepsza
Przyszłość Ziemi Ryckiej”

oferujemy
wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i druku mapy turystycznej obszaru LGD
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
za cenę łączną: …………………………….. zł netto
(słownie złotych:………………………………………………………………………………)
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za cenę łączną: …………………………….. zł brutto

(słownie złotych………………………………………………………….……………………)

………………………….
(miejscowość i data)

…………………………...
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

……………..………………
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy)

