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Grzmięc a, dn. 03.07 .2013 r.

Zamawiający:

Brodnicki Park Kraj obra zow
Grzmięca 10

87 -3I2 Pol<rzydowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Brodnicki Park Ktajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy zv{raca się z prośbą o

przedstawienie ofeny na zadanie polegające na opracowaniu przewodnika turystyc zno-

przyrodniczego w związkl z realizacją projektu pt.: ,,Wykonanie schronu kajakowego i

rowerowego przy sie,dzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch

platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy" w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewó dztwa Kujawsko-Pomorskiego nalata2007 - 2013.

1. Przedmiot zamówienia:

Zamowienie polegać będzie na opracowaniu merytory cznym oraz graftcznym przewodnika

oraz opracowaniu kartograftcznym i graficznym mapy obszaru Brodnickiego Parku

Krajobrazowego, a następnie druku, oprawie i dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby

Zalnawiaj ąc e go . Przewo dnik p owini en zawier ać :

- ogólne informacje o BPK,

- barwne fotografie obszaru BPK, fa,rny i flory,

- informacj e tem aty czne:

-,,okienk o przryr odniczę"

- ,,wakacj e zkąakiem na terenie Pojezierza Brodnickiego"

- mapy fragmentów BPK z infrastrukturą turystyczną

- ścieżki i szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, wodne)

- dane teleadresowe przydatnych instytucji l atrakcji turystycznych l bazy gastronomiczno-

hotelowej

Dane dotyczące treści mapy:
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- mapa topograficzno-turystyczna w skali 1:50 000 prezenĘąca ogólne walory krajobrazu

obszaru BPK

praca: przewodnik + mapajako wkładka

format: 120x200 mm

nakład: 3 000 egz.

ilość kolorów: 4+4

objętość: 20 stron * 4 strony okładki

materiał: kreda 150 g/m2 (środek), kreda mat250 glm2 (okładka)

postpress: folia matna okładce 1+0 + lakier punktowy UV
oprawa: zeszytowa

ptaca: mapajuko wkładka (wklejana do przewodnika - do wewnętrznej strony okładki)

format: B2 składany do 120x170 mm

nakład: 3 000 egz.

materiał: kreda g-print 100 glmZ

ilość kolorów: 4+4

2.Termin realizacji zamówienia:
do 31 października 20I3r

3.\ry ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) Zapr ojektowania materiałów.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu graftcznego przewodnika.

Proj ekt będzie po dl e gał o state cznej akceptacj i Zamawiaj ąc e go.

Materiały musząbyć wykonane zgodnie zzapisami ,,Wyycznychdla beneficjentów zzal<resu

promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P"

http:l lmojregion.eu/tl files/mojregiorVdokumenty-rpo/rp olwytyczne_logo.pdf
oraZ

htę://www.funduszeeuropejskie.gov .pIlZPFElDocum entslZalacznik_l Ksiega_identyfikacji

_wizualnej.pdf
b) Wykonania materiałów.

c) Dostarczęnia gotowych materiałow do Siedziby Zamawiającego.
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d) Przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznych zaprojektowanych elementów

gtaftcznych wykonanego zamówienia w plikach co najmniej: jpg, cdr oraz praw autorskich

do wykonanych przęz siebie projektów.

4. Kryteria oceny ofert

Najnizsza cena za reallzację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte

w niniejszym zapytamu.

5.0pis sposobu przy gotowania ofert

Oferta powinna zawtęrać szczegółową wycenę usług podaną w kwocie brutto, wyrażoną

w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku oraz

harmono gram r ealtzacji zarrtówienia.

6.Miejsce i termin złożenia oferĘ

Ofertę należy złożyc do 8lipca 2013 r. do godziny 13:00 drogąelektroniczną

na adres g ]el{ł&Ją,kć!Lefa.u! lub osobiście na adres:

Brodnicki Park Kraj obrazow

Grzmięca 10

87 -3I2 Pol<rzydowo

7.Osoba do kontaktu:

Małgorzata Gutowska, e-mail: gosial$)bpark,strefa.pl, tel. 56 49 39 450

8. Szczegółowe zasady wykonania usługi regulować będzie umowa.
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(pieczęć i podpis zamawiającego)


