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Załącznik  nr 1  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu treści mapy turystycznej w wersji 
cyfrowej oraz papierowej wraz z wydrukiem dla obszaru Gminy Gródek nad Dunajcem oraz Gminy 
Lendak (SK) na którą składa się: 

I. Zakres usług: 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
następujących usług: 

1. Przygotowanie koncepcji graficznej  mapy (projektów), zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego. 

2. Opracowanie treści mapy turystycznej. 
3. Przygotowanie do druku. 
4. Przygotowanie i dostawa na nośniku CD/DVD elektronicznej wersji mapy (format PDF). 
5. Druk (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wydruku próbnego). 
6. Konfekcjonowanie oraz dostawa gotowych map do siedziby Zamawiającego wraz z 

wniesieniem. 
 
II. Wymagania i wytyczne dotyczące publikacji: 

 
1) Specyfikacja mapy: 
– nakład: 3000 sztuk 
– składana do rozmiaru 230mm x 110mm, format: B1 
– druk dwustronny full kolor CMYK 4+4, 
– papier mapowy G-print 115 g/m2, 
– skala: 1: 20 000/30 000 lub zbliżona, 
– mapa zgodna z GPS – współrzędne geograficzne w układzie WGS-84, 
– podkład topograficzny. 
2) Treść mapy: 

a) Awers mapy: 

• legenda w języku polskim i angielskim zawierająca w szczególności: 
– skalę liczbową i podziałkę liniową, 
– oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka, itp. 
– granice obszaru gmin, 
– granice administracyjne sołectw/miejscowości i inne, 
– granicę 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, kamieniołomy, rzeki, zbiorniki wodne (z nazwami głównych 
rzek i akwenów) i inne, 
– zabytkowe budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki, zabytkowe cmentarze, 
interesujące obiekty małej architektury (mogiły, tablice pamiątkowe, kapliczki, pomniki), inne 
miejsca o wartości historycznej, 
– obiekty turystyczne: stoki narciarskie, kąpieliska, stadniny koni/ośrodki jeździeckie, skanseny i 
izby regionalne, wypożyczalnie łodzi, muzea, itp. 
– szlaki turystyczne: konne, piesze, rowerowe, kajakowe (dogodne miejsca do wodowania 
kajaków), dydaktyczne, trasy Nordic Walking, biegowe 
– oznaczenie: policji, szpitala, stacji paliw, punktów informacji turystycznej, Urzędów Gmin, 

• mapa obszaru z ramką mapy i siatką współrzędnych geograficznych wraz z wartościami 
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współrzędnych, 
b) Rewers mapy: 

– okładka przód i tył ze zdjęciami, 
– lokalizacja obszaru gmin Gródek n/D oraz Lendak na obszarze Pogranicza Polsko-Słowackiego, 
– informacje o Fundacji Horyzont360 wraz z danymi teleadresowymi,  
- informacja o głównych atrakcjach turystycznych obszaru wraz ze zdjęciami w języku polskim, 
angielskim oraz słowackim, 

c) Dodatkowe informacje zamieszczone w treści mapy: 
– numer ISBN, 
– mapa jako materiał informacyjno-promocyjny podlega wymogom zapisanym w dokumencie 
Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów 
finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020 (plik do pobrania: 
https://pl.plsk.eu/documents/15954/61236/ZA%C5%81.+7+Poradnik+z+zakresu+informacji+i+pro
mocji.pdf/fb62e0b5-2f2f-4954-98de-d2e4c43a7363), związanym m.in. z zamieszczeniem 
oznaczenia o współfinansowaniu publikacji-projekt przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. 
– tekst „Publikacja bezpłatna”. 

d) Mapa wykona zostanie w wersji elektronicznej  i dostarczona z na płycie DVD/CD w ilości 
10 szt. Wersja elektroniczna mapy musi być dostępna na urządzenia mobilne.  Mapę 
należy wykonać w formacie zgodnym z Acrobat Reader, w rozdzielczości umożliwiającej 
przeglądanie mapy w skali 1:25 000 z możliwością przybliżania i oddalania (bez straty 
jakości/czytelności danych). 

e) Mapa musi zawierać legendę w trzech wersjach językowych (wersja polska, słowacka i 
angielska). Minimalna zawartość legendy mapy: 

- wszystkie użyte na mapie piktogramy wraz z rozwinięciem 
- skala mapy. 

f) Mapa musi ponadto zawierać niżej wymienione oznaczenia: 
- logo Rożnowskie Jezioro Marzeń (Zamawiający udostępni logo) 
- logotyp Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 
- kod QR do aplikacji Rożnowskie Jezioro Marzeń (kod udostępni Zamawiający) 
- informację „Egzemplarz bezpłatny” oraz treść zastrzeżenia: „Wyłączną odpowiedzialność za 
zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Unii Europejskiej”. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnej ilości poprawek do grafiki i treści 
mapy tzw. poprawki ,,do skutku” (czyli do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego).  

 
 

III. Pozostałe wytyczne: 
 

1. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag i zmian w projektach. W przypadku zgłoszenia 
uwag lub zmian przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do naniesienia 
zgłoszonych zmian w projekcie oraz przedstawienia poprawionego projektu w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca będzie mógł przystąpić do 
prac związanych z drukiem, po wprowadzeniu zmian i uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez 
Zamawiającego oraz pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji 
publikacji do druku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zapisów wytycznych pn. Poradnik/wytyczne dla 
beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w 
ramach programów EWT 2014-2020 (plik do pobrania: 
https://pl.plsk.eu/documents/15954/61236/ZA%C5%81.+7+Poradnik+z+zakresu+informacji+i+
promocji.pdf/fb62e0b5-2f2f-4954-98de-d2e4c43a7363), związanych m.in. z zamieszczeniem 
oznaczenia o współfinansowaniu publikacji- projekt przedstawiony do akceptacji 
Zamawiającego. 
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3. Zamawiający dopuszcza ewentualne odstępstwa od powyższej specyfikacji, w przypadku gdy 
podczas realizacji przedmiotu zamówienia okaże się, iż są one niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem przeznaczenia. Odstępstwa mogą być 
stosowane tylko i wyłącznie po konsultacjach i akceptacji Zamawiającego. 

 
IV. Dystrybucja i dostawa 

 
Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji publikacji obejmującej: konfekcjonowanie, 
zaadresowanie i dostawę wraz z rozładunkiem i wyniesieniem do siedziby Zamawiającego. W 
zakresie dostawy rozumiane jest wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot zamówienia, jego stan techniczny  w czasie jego 
dostawy do momentu odebrania przez Zamawiającego protokolarnie. 
 
 
 
 

 
Zatwierdzam: Monika Bochenek- Wiceprezes Zarządu Fundacji 
Data: 07.04.2020r.  
                                                                      

 


