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Załącznik nr 1 do SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  - Mapy rowerowe 
 

NAZWA  
Wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów 
promocyjnych dotyczących Projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego 
„Trasy Rowerowe Pogórza” - Mapy rowerowe. 
 

OPIS OGÓLNY PROJEKTU 
Projekt pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”, 
zwany dalej „Projektem” ma na celu zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych 
Subregionu Tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
Projekt obejmuje budowę nowych i remont istniejących szlaków rowerowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w postaci: miejsc postojowych, wiat, stojaków dla rowerów, ławek, 
stołów, koszy na śmieci, urządzeń rekreacyjno-gimnastycznych. Co istotne, planowane szlaki zostaną 
połączone z małopolskimi odcinkami międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo. 
Ponadto zaplanowano szereg działań promocyjnych, takich jak m.in.: stworzenie nowoczesnego 
portalu internetowego, uruchomienie kanałów informacyjnych w social media, wprowadzenie na 
rynek programów i aplikacji mobilnych, wydanie publikacji, map rowerowych, przewodników 
turystycznych. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Zamawiający - Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, 
Miasto Tarnów oraz powiat brzeski. 
 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do 
druku, druk oraz dostarczenie Zamawiającemu materiałów promocyjnych dotyczących Projektu  
w postaci następujących rodzajów i ilości map rowerowych: 

1) mapy rowerowej „Trasy rowerowe Pogórza” z wyznaczonymi trasami rowerowymi i szlakami 
turystycznymi oraz krótkim opisem atrakcji turystycznych Subregionu Tarnowskiego, zwanej 
dalej „mapą rowerową Pogórza” - nakład: 200 000 sztuk, 

2) mapy rowerowej z wyznaczonymi trasami rowerowymi i szlakami turystycznymi oraz krótkim 
opisem atrakcji turystycznych Gminy Borzęcin, zwanej dalej „mapą rowerową Gminy Borzęcin” 
- nakład: 500 sztuk, 

3) mapy rowerowe rysowane dla dzieci, zwanej dalej „mapą ilustrowaną” – nakład: łącznie 6 000 
sztuk, w tym 6 różnych wersji graficznych map ilustrowanych dot. różnych (wskazanych przez 
Zamawiającego) odcinków tras rowerowych objętych Projektem - nakład każda po 1 000 sztuk. 
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OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. MAPA ROWEROWA „TRASY ROWEROWE POGÓRZA” – NAKŁAD 200 000 SZTUK 
 

1. Projekt graficzny mapy rowerowej Pogórza 
Wykonawca przygotuje projekt graficzny mapy rowerowej Pogórza zgodnie z poniższymi 
wymaganiami: 

1) mapa powinna zawierać przebieg regionalnych i lokalnych szlaków rowerowych,  
z wyróżnieniem szlaków powstałych w ramach Projektu oraz innych szlaków turystycznych 
m.in. pieszych i samochodowych wskazanych w pkt 2 lit. b). 
 

2) minimalna zawartość awersu mapy rowerowej Pogórza (strona mapowa): 
a) treść sytuacyjna:  
 hydrografia,  
 pokrycie terenu (lasy, tereny podmokłe, zbiorniki wodne),  
 rzeźba terenu metodą hipsometryczną + poziomice,  
 sieć komunikacyjna,  
 sieć osadnicza,  
 nazewnictwo, 
 siatka kartograficzna, 

b) treść tematyczna (turystyczna):  
 nazwa „Trasy rowerowe Pogórza”,  
 mapa musi obejmować subregion tarnowski, tj. powiaty brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto 

Tarnów (dalej „Subregion Tarnowski”) - w skali 1:100 000 (skala może ulec zmianie po 
ustaleniach z Zamawiającym), 

 szlaki rowerowe zlokalizowane na terenie Subregionu Tarnowskiego powstałe w ramach 
Projektu oraz przebiegające na tym terenie szlaki rowerowe Eurovelo, VeloDunajec, 
VeloMetropolis, Wiślana Trasa Rowerowa, 

 inne szlaki turystyczne Subregionu Tarnowskiego,  
 szlaki samochodowe Subregionu Tarnowskiego,  
 szlaki konne Subregionu Tarnowskiego, 
 obszary chronione Subregionu Tarnowskiego,  
 miejsca zlokalizowane na terenie Subregionu Tarnowskiego wchodzące w skład sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski funkcjonującej na mocy Uchwały Sejmik Województwa 
Małopolskiego Nr XXXVII/607/13 z dnia 20 maja 2013 r. Szczegółowe informacje na stronie 
https://www.malopolska.pl/malopolskismak/dziedzictwo-kulinarne, 

 POI (Point of Interest) - „punkt warty uwagi” zlokalizowane na terenie Subregionu 
Tarnowskiego tj. np. atrakcje turystyczne, infrastruktura turystyczna, itp. 
 

3) minimalna zawartość rewersu mapy: 
a) plan miasta Tarnowa w skali 1: 15 000 (skala może ulec zmianie po ustaleniach  

z Zamawiającym), 
b) informacje tekstowe o walorach Subregionu Tarnowskiego, 

https://www.malopolska.pl/malopolskismak/dziedzictwo-kulinarne
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c) wykaz cyklicznych imprez rowerowych oraz ich organizatorów (stowarzyszenia i kluby turystyki 
rowerowej, itp.) organizowanych na terenie Subregionu Tarnowskiego, 

d) wykaz wypożyczalni rowerów i serwisów rowerowych na terenie Subregionu Tarnowskiego, 
e) zasady bezpiecznego podróżowania rowerem, 
f) umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego projektu: www.enovelo.pl, 

 
4) Pozostałe wymagania: 
a) tekst (również legenda) i opisy umieszczone na mapie rowerowej Pogórza muszą być w języku 

polskim, 
b) na mapie rowerowej Pogórza muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - 

Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz wszystkich partnerów projektu, tj.: gmin: Borzęcin, 
Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz powiatu 
brzeskiego, 

c) na mapie rowerowej Pogórza musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo –  
z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu 
EnoVelo, 

d) na mapie rowerowej Pogórza muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 
2018 r.), z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku 
marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, 
Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Informacje szczegółowe do 
pobrania przez Wykonawcę do wykorzystania w ramach zamówienia dostępne są na stronie: 
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-
2018-r, 

e) okładki mapy rowerowej Pogórza stanowić będą powierzchnie widoczne po jej złożeniu, 
f) materiały wymagane do prawidłowej realizacji zadania, w tym przebieg tras i listę punktów POI 

(ewentualne zdjęcia i opisy), a także herby/loga oraz logotyp (wraz z Księgą znaku dla logotypu 
EnoVelo) przeznaczone do umieszczenia na mapie rowerowej Pogórza, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

g) wymaga się, aby projekt graficzny mapy rowerowej Pogórza był przygotowany i dostarczony 
Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jej dodruk w wielkim 
formacie - pliki źródłowe projektu graficznego mapy dostarczony Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej w formacie CDR (w wersji max. X6), PSD, AI lub innym umożliwiającym 
ewentualny późniejszy dodruk map lub dalszą ich edycję i obróbkę. 

 
2. Wymagania dotyczące wydruku mapy rowerowej Pogórza 

1) Warunkiem rozpoczęcia druku mapy rowerowej Pogórza jest uzyskanie od Zamawiającego 
akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego, składu oraz wydruku 
próbnego mapy (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną), 

2) Wydrukowana i dostarczona Zamawiającemu mapa rowerowa Pogórza musi ściśle odpowiadać 
ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu graficznego mapy rowerowej 

http://www.enovelo.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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Pogórza. 
 
3) Parametry wydruku mapy rowerowej Pogórza: 

a) format mapy: 47 cm x 67cm (format B2) - mapa powinna być składana maszynowo w harmonię 
do formatu 24 x 11,3 cm,  

b) druk mapy: druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK, 
c) papier typu g-print, tj. nierozciągliwy, odporny na zabrudzenia na zabrudzenia, na przedarcie, 

ścieranie i niszczenie, wytrzymały na zginanie tzn. można go wielokrotnie łamać i zginać bez 
ryzyka przedarcia na krawędziach (gramatura min. 110g/m2),  

d) nakład: 200 000 egz. 
 

II. MAPA ROWEROWA GMINY BORZĘCIN – NAKŁAD 500 SZTUK 
 
1. Projekt graficzny mapy rowerowej Gminy Borzęcin 
Wykonawca przygotuje projekt graficzny mapy rowerowej Gminy Borzęcin zgodnie z poniższymi 
wymaganiami: 

1) mapa powinna zawierać przebieg regionalnych i lokalnych szlaków rowerowych oraz szlaków 
turystycznych Gminy Borzęcin wraz z krótkim opisem atrakcji turystycznych Gminy Borzęcin, 

 
2) minimalna zawartość awersu mapy (strona mapowa): 
a) treść sytuacyjna:  
 hydrografia,  
 pokrycie terenu (lasy, tereny podmokłe, zbiorniki wodne),  
 rzeźba terenu metodą hipsometryczną + poziomice,  
 sieć komunikacyjna,  
 sieć osadnicza,  
 nazewnictwo, 
 siatka kartograficzna, 

b) treść tematyczna (turystyczna):  
 nazwa „Trasy rowerowe Pogórza – Gmina Borzęcin”,  
 Mapa musi obejmować teren Gminy Borzęcin w skali 1: 40 000 (skala może ulec zmianie po 

ustaleniach z Zamawiającym), 
 szlaki rowerowe położone na terenie Gminy Borzęcin (w tym szlaki rowerowe Subregionu 

Tarnowskiego powstałe w ramach Projektu, szlaki rowerowe Eurovelo, VeloDunajec, 
VeloMetropolis - jeśli przebiegają przez teren Gminy Borzęcin), 

 inne szlaki turystyczne na terenie Gminy Borzęcin,  
 szlaki samochodowe na terenie Gminy Borzęcin,  
 szlaki konne na terenie Gminy Borzecin, 
 łowiska wędkarskie na terenie Gminy Borzecin, 
 obszary chronione na terenie Gminy Borzecin,  
 miejsca zlokalizowane na terenie Gminy Borzęcin Subregionu Tarnowskiego wchodzące  

w skład sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolski funkcjonującej na mocy Uchwały Sejmik 
Województwa Małopolskiego Nr XXXVII/607/13 z dnia 20 maja 2013 r. Szczegółowe informacje 
na stronie https://www.malopolska.pl/malopolskismak/dziedzictwo-kulinarne, 

https://www.malopolska.pl/malopolskismak/dziedzictwo-kulinarne
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 POI (Point of Interest) - „punkt warty uwagi” zlokalizowane na terenie zlokalizowane Gminy 
Borzęcin – np. atrakcje turystyczne, infrastruktura turystyczna, 
 

3) minimalna zawartość rewersu mapy: 
a) informacje tekstowe o walorach regionu Gminy Borzęcin, 
b) wykaz cyklicznych imprez kulturalno – turystycznych oraz ich organizatorów (stowarzyszenia  

i kluby turystyki rowerowej, itp.), organizowanych na terenie Gminy Borzęcin, 
c) wykaz wypożyczalni rowerów i serwisów rowerowych na terenie Gminy Borzęcin, 
d) zasady bezpiecznego podróżowania rowerem, 
e) umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego projektu: www.enovelo.pl, 

 
4) Pozostałe wymagania: 
a) tekst (również legenda) i opisy umieszczone na mapie rowerowej Gminy Borzęcin muszą być 

w języku polskim 
b) na mapie rowerowej Gminy Borzęcin muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - 

Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz jednego z partnerów Projektu, tj.: Gminy Borzęcin, 
c) na mapie rowerowej Gminy Borzęcin musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego 

EnoVelo – z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla 
logotypu EnoVelo, 

d) na mapie rowerowej Gminy Borzęcin muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 
stycznia 2018 r.), z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE IDENTYFIKACJI 
WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 
2014-2020, Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Informacje 
szczegółowe do pobrania przez Wykonawcę do wykorzystania w ramach zamówienia dostępne 
są na stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-
2018-r., 

e) okładki mapy rowerowej Gminy Borzęcin stanowić będą powierzchnie widoczne po jej 
złożeniu, 

f) materiały wymagane do prawidłowej realizacji zadania, w tym przebieg tras i listę punktów POI 
(ewentualne zdjęcia i opisy), a także herby/loga oraz logotyp (wraz z Księgą znaku dla logotypu 
EnoVelo) przeznaczone do umieszczenia na mapie rowerowej Gminy Borzecin, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

g) wymaga się, aby projekt graficzny mapy rowerowej Gminy Borzecin był przygotowany  
i dostarczony Zamawiającemu oraz Gminie Borzęcin do akceptacji w formacie umożliwiającym 
późniejszy jej dodruk w wielkim formacie - pliki źródłowe projektu graficznego mapy 
dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie CDR (w wersji max. X6), PSD, 
AI lub innym umożliwiającym ewentualny późniejszy dodruk map lub dalszą ich edycję  
i obróbkę. 

 
 

http://www.enovelo.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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2. Wymagania dotyczące wydruku mapy rowerowej Gminy Borzęcin 
1) Warunkiem rozpoczęcia druku mapy rowerowej Gminy Borzęcin jest uzyskanie od 

Zamawiającego i Gminy Borzęcin akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu 
graficznego, składu oraz wydruku próbnego mapy (dopuszcza się korespondencję przesyłaną 
pocztą elektroniczną), 

2) Wydrukowana i dostarczona Zamawiającemu mapa rowerowa Gminy Borzęcin musi ściśle 
odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu graficznego 
mapy rowerowej Gminy Borzęcin. 

 
3) Parametry wydruku mapy rowerowej Gminy Borzęcin: 
a) format mapy: 47 cm x 67cm (format B2) - mapa powinna być składana maszynowo w harmonię 

do formatu 24 x 11,3 cm,  
e) druk mapy: druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK, 
f) papier typu g-print, tj. nierozciągliwy, odporny na zabrudzenia, na przedarcie, ścieranie  

i niszczenie, wytrzymały na zginanie tzn. można go wielokrotnie łamać i zginać bez ryzyka 
przedarcia na krawędziach (gramatura min. 110g/m2),  

g) nakład: 500 egz. 
 

III. MAPY ROWEROWE RYSOWANE DLA DZIECI – NAKŁAD ŁĄCZNY  6 000 SZTUK 
 

1. Projekty graficzne map rowerowych rysowanych dla dzieci (jednostronnych) 
Wykonawca przygotuje 6 (sześć) różnych projektów graficznych mapy ilustrowanej dot. różnych 
(wskazanych przez Zamawiającego) odcinków tras rowerowych Subregionu Tarnowskiego objętych 
Projektem, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Każda z 6 rodzajów map powinna zawierać w formie ilustrowanej przebieg - wskazanych przez 
Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy - regionalnych i lokalnych szlaków 
rowerowych Subregionu Tarnowskiego, z wyróżnieniem szlaków powstałych w ramach 
Projektu oraz innych szlaków turystycznych m.in. pieszych i samochodowych,  
 

2) minimalna zawartość na stronie opisowej każdej z 6 wersji mapy: 
a) nazwa „Trasy rowerowe Pogórza”,  
b) w treści mapy musi być wskazany przez Zamawiającego odcinek tras (szklaków) 

rowerowych Subregionu Tarnowskiego objętych Projektem,  
c) na trasie szlaków rowerowych należy zaznaczyć wskazane przez Zamawiającego obiekty POI 

(Point of Interest) - „punkt warty uwagi”, np. atrakcje turystyczne takie jak: kościoły, 
zabytki, itp., w formie obrazkowej poprzez ich naszkicowanie/wrysowane (przykład: 
ilustrowana mapa np. Kraina Trzech Rzek z Obornik koło Poznania opracowana na zlecenie 
LGD Kraina Trzech Rzek: 
http://papio.pl/?i=7&t=|ilustrowana%20mapa%20turystyczna|rysowane%20piktogra, 

d) na trasie szlaków rowerowych należy zaznaczyć lokalizację wskazanych przez 
Zamawiającego miejsc postojowych dla rowerzystów (wiat turystycznych) w formie 
obrazkowej poprzez ich naszkicowanie/wrysowane (przykład: ilustrowana mapa np. Kraina 
Trzech Rzek z Obornik koło Poznania opracowana na zlecenie LGD Kraina Trzech Rzek: 

http://papio.pl/?i=7&t=|ilustrowana%20mapa%20turystyczna|rysowane%20piktogra
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http://papio.pl/?i=7&t=|ilustrowana%20mapa%20turystyczna|rysowane%20piktogra, 
e) umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl, 

 
3) Pozostałe wymagania: 
a) tekst (również legenda) i opisy umieszczone na mapie muszą być w języku polskim, 
b) na mapie muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji 

Turystycznej oraz wszystkich partnerów projektu, tj.: gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, 
Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz powiatu brzeskiego, 

c) na mapie rowerowej musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo –  
z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu 
EnoVelo, 

d) na mapie rowerowej muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),  
z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Systemie 
Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Informacje szczegółowe do pobrania 
przez Wykonawcę do wykorzystania w ramach zamówienia dostępne są na stronie: 
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-
2018-r., 

h) materiały wymagane do prawidłowej realizacji zadania, w tym odcinek tras (szklaków) 
rowerowych Subregionu Tarnowskiego objętych Projektem i ich przebieg, listę punktów POI, 
miejsca postojowe dla rowerzystów (wiat turystycznych) a także herby/loga oraz logotyp (wraz 
z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do wykorzystania/umieszczenia na mapie 
rowerowej Pogórza, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

i) wymaga się aby projekt graficzny mapy był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do 
akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jej dodruk w wielkim formacie - pliki 
źródłowe projektu graficznego mapy dostarczony Zamawiającemu w wersji elektronicznej  
w formacie CDR (w wersji max. X6), PSD, AI lub innym umożliwiającym ewentualny późniejszy 
dodruk map lub dalszą ich edycję i obróbkę. 

 

2. Wymagania dotyczące wydruku map rowerowych rysowanych dla dzieci (jednostronnych) 
1) Warunkiem rozpoczęcia druku mapy jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji 

przedstawionych przez Wykonawcę 6 (sześć) projektów graficznych, składu oraz wydruku 
próbnego każdej z 6 rodzajów map (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą 
elektroniczną), 

2) Wydrukowana i dostarczona Zamawiającemu mapa rowerowa rysowana dla dzieci (w 6 
wersjach) musi ściśle odpowiadać ostatecznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego 
wersjom projektów  graficznych tych map rowerowych. 

3) Parametry wydruku map rowerowych rysowanych dla dzieci (jednostronnych): 
a) format: 42 cm x 59,4 cm (format A2) -- mapa powinna się składać do formatu poręcznego dla 

turysty - rowerzysty, nie większego niż format A5 lub format zbliżony, 

http://papio.pl/?i=7&t=|ilustrowana%20mapa%20turystyczna|rysowane%20piktogra
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r


 
 

Strona 8 

b) druk mapy: druk jednostronny, druk cyfrowy (mat)., druk pełen kolor 4 + 0 CMYK, 

c) papier offset 100 - 120 g, 
d) mapy klejone w bloczki, 
e) nakład: łącznie 6 000 egz., w tym 6 różnych wersji map ilustrowanych dot. różnych (wskazanych 

przez Zamawiającego) odcinków tras rowerowych objętych Projektem - nakład każdej z map 
ilustrowanych po 1 000 sztuk. 
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	Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk oraz dostarczenie Zamawiającemu materiałów promocyjnych dotyczących Projektu  w postaci następujących rodzajów i ilości map rowerowych:
	I. MAPA ROWEROWA „TRASY ROWEROWE POGÓRZA” – NAKŁAD 200 000 SZTUK
	1. Projekt graficzny mapy rowerowej Pogórza
	Wykonawca przygotuje projekt graficzny mapy rowerowej Pogórza zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) mapa powinna zawierać przebieg regionalnych i lokalnych szlaków rowerowych,  z wyróżnieniem szlaków powstałych w ramach Projektu oraz innych szlaków turystycznych m.in. pieszych i samochodowych wskazanych w pkt 2 lit. b).
	2) minimalna zawartość awersu mapy rowerowej Pogórza (strona mapowa):
	a) treść sytuacyjna:
	 hydrografia,
	 pokrycie terenu (lasy, tereny podmokłe, zbiorniki wodne),
	 rzeźba terenu metodą hipsometryczną + poziomice,
	 sieć komunikacyjna,
	 sieć osadnicza,
	 nazewnictwo,
	 siatka kartograficzna,
	b) treść tematyczna (turystyczna):
	 nazwa „Trasy rowerowe Pogórza”,
	 mapa musi obejmować subregion tarnowski, tj. powiaty brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów (dalej „Subregion Tarnowski”) - w skali 1:100 000 (skala może ulec zmianie po ustaleniach z Zamawiającym),
	 szlaki rowerowe zlokalizowane na terenie Subregionu Tarnowskiego powstałe w ramach Projektu oraz przebiegające na tym terenie szlaki rowerowe Eurovelo, VeloDunajec, VeloMetropolis, Wiślana Trasa Rowerowa,
	 inne szlaki turystyczne Subregionu Tarnowskiego,
	 szlaki samochodowe Subregionu Tarnowskiego,
	 szlaki konne Subregionu Tarnowskiego,
	 obszary chronione Subregionu Tarnowskiego,
	3) minimalna zawartość rewersu mapy:
	a) plan miasta Tarnowa w skali 1: 15 000 (skala może ulec zmianie po ustaleniach  z Zamawiającym),
	b) informacje tekstowe o walorach Subregionu Tarnowskiego,
	c) wykaz cyklicznych imprez rowerowych oraz ich organizatorów (stowarzyszenia i kluby turystyki rowerowej, itp.) organizowanych na terenie Subregionu Tarnowskiego,
	d) wykaz wypożyczalni rowerów i serwisów rowerowych na terenie Subregionu Tarnowskiego,
	e) zasady bezpiecznego podróżowania rowerem,
	f) umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego projektu: www.enovelo.pl,
	4) Pozostałe wymagania:
	a) tekst (również legenda) i opisy umieszczone na mapie rowerowej Pogórza muszą być w języku polskim,
	b) na mapie rowerowej Pogórza muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz wszystkich partnerów projektu, tj.: gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz powiatu ...
	c) na mapie rowerowej Pogórza musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo –  z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	d) na mapie rowerowej Pogórza muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie  z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 s...
	e) okładki mapy rowerowej Pogórza stanowić będą powierzchnie widoczne po jej złożeniu,
	g) wymaga się, aby projekt graficzny mapy rowerowej Pogórza był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jej dodruk w wielkim formacie - pliki źródłowe projektu graficznego mapy dostarczony Zamawiając...
	2. Wymagania dotyczące wydruku mapy rowerowej Pogórza
	1) Warunkiem rozpoczęcia druku mapy rowerowej Pogórza jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego, składu oraz wydruku próbnego mapy (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną),
	2) Wydrukowana i dostarczona Zamawiającemu mapa rowerowa Pogórza musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu graficznego mapy rowerowej Pogórza.
	3) Parametry wydruku mapy rowerowej Pogórza:
	a) format mapy: 47 cm x 67cm (format B2) - mapa powinna być składana maszynowo w harmonię do formatu 24 x 11,3 cm,
	b) druk mapy: druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK,
	c) papier typu g-print, tj. nierozciągliwy, odporny na zabrudzenia na zabrudzenia, na przedarcie, ścieranie i niszczenie, wytrzymały na zginanie tzn. można go wielokrotnie łamać i zginać bez ryzyka przedarcia na krawędziach (gramatura min. 110g/m2),
	d) nakład: 200 000 egz.

	II. MAPA ROWEROWA GMINY BORZĘCIN – NAKŁAD 500 SZTUK
	1. Projekt graficzny mapy rowerowej Gminy Borzęcin
	Wykonawca przygotuje projekt graficzny mapy rowerowej Gminy Borzęcin zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) mapa powinna zawierać przebieg regionalnych i lokalnych szlaków rowerowych oraz szlaków turystycznych Gminy Borzęcin wraz z krótkim opisem atrakcji turystycznych Gminy Borzęcin,
	2) minimalna zawartość awersu mapy (strona mapowa):
	a) treść sytuacyjna:
	 hydrografia,
	 pokrycie terenu (lasy, tereny podmokłe, zbiorniki wodne),
	 rzeźba terenu metodą hipsometryczną + poziomice,
	 sieć komunikacyjna,
	 sieć osadnicza,
	 nazewnictwo,
	 siatka kartograficzna,
	b) treść tematyczna (turystyczna):
	 nazwa „Trasy rowerowe Pogórza – Gmina Borzęcin”,
	 Mapa musi obejmować teren Gminy Borzęcin w skali 1: 40 000 (skala może ulec zmianie po ustaleniach z Zamawiającym),
	 szlaki rowerowe położone na terenie Gminy Borzęcin (w tym szlaki rowerowe Subregionu Tarnowskiego powstałe w ramach Projektu, szlaki rowerowe Eurovelo, VeloDunajec, VeloMetropolis - jeśli przebiegają przez teren Gminy Borzęcin),
	 inne szlaki turystyczne na terenie Gminy Borzęcin,
	 szlaki samochodowe na terenie Gminy Borzęcin,
	 szlaki konne na terenie Gminy Borzecin,
	 łowiska wędkarskie na terenie Gminy Borzecin,
	 obszary chronione na terenie Gminy Borzecin,
	3) minimalna zawartość rewersu mapy:
	a) informacje tekstowe o walorach regionu Gminy Borzęcin,
	b) wykaz cyklicznych imprez kulturalno – turystycznych oraz ich organizatorów (stowarzyszenia  i kluby turystyki rowerowej, itp.), organizowanych na terenie Gminy Borzęcin,
	c) wykaz wypożyczalni rowerów i serwisów rowerowych na terenie Gminy Borzęcin,
	d) zasady bezpiecznego podróżowania rowerem,
	e) umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego projektu: www.enovelo.pl,
	4) Pozostałe wymagania:
	a) tekst (również legenda) i opisy umieszczone na mapie rowerowej Gminy Borzęcin muszą być w języku polskim
	b) na mapie rowerowej Gminy Borzęcin muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz jednego z partnerów Projektu, tj.: Gminy Borzęcin,
	c) na mapie rowerowej Gminy Borzęcin musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	d) na mapie rowerowej Gminy Borzęcin muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych ...
	e) okładki mapy rowerowej Gminy Borzęcin stanowić będą powierzchnie widoczne po jej złożeniu,
	g) wymaga się, aby projekt graficzny mapy rowerowej Gminy Borzecin był przygotowany  i dostarczony Zamawiającemu oraz Gminie Borzęcin do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jej dodruk w wielkim formacie - pliki źródłowe projektu graficzneg...
	2. Wymagania dotyczące wydruku mapy rowerowej Gminy Borzęcin
	a) format mapy: 47 cm x 67cm (format B2) - mapa powinna być składana maszynowo w harmonię do formatu 24 x 11,3 cm,
	e) druk mapy: druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK,
	f) papier typu g-print, tj. nierozciągliwy, odporny na zabrudzenia, na przedarcie, ścieranie  i niszczenie, wytrzymały na zginanie tzn. można go wielokrotnie łamać i zginać bez ryzyka przedarcia na krawędziach (gramatura min. 110g/m2),
	g) nakład: 500 egz.

	III. MAPY ROWEROWE RYSOWANE DLA DZIECI – NAKŁAD ŁĄCZNY  6 000 SZTUK
	1. Projekty graficzne map rowerowych rysowanych dla dzieci (jednostronnych)
	Wykonawca przygotuje 6 (sześć) różnych projektów graficznych mapy ilustrowanej dot. różnych (wskazanych przez Zamawiającego) odcinków tras rowerowych Subregionu Tarnowskiego objętych Projektem, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) Każda z 6 rodzajów map powinna zawierać w formie ilustrowanej przebieg - wskazanych przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy - regionalnych i lokalnych szlaków rowerowych Subregionu Tarnowskiego, z wyróżnieniem szlaków powstałych w rama...
	2) minimalna zawartość na stronie opisowej każdej z 6 wersji mapy:
	a) nazwa „Trasy rowerowe Pogórza”,
	b) w treści mapy musi być wskazany przez Zamawiającego odcinek tras (szklaków) rowerowych Subregionu Tarnowskiego objętych Projektem,
	c) na trasie szlaków rowerowych należy zaznaczyć wskazane przez Zamawiającego obiekty POI (Point of Interest) - „punkt warty uwagi”, np. atrakcje turystyczne takie jak: kościoły, zabytki, itp., w formie obrazkowej poprzez ich naszkicowanie/wrysowane (...
	d) na trasie szlaków rowerowych należy zaznaczyć lokalizację wskazanych przez Zamawiającego miejsc postojowych dla rowerzystów (wiat turystycznych) w formie obrazkowej poprzez ich naszkicowanie/wrysowane (przykład: ilustrowana mapa np. Kraina Trzech R...
	e) umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl,
	3) Pozostałe wymagania:
	a) tekst (również legenda) i opisy umieszczone na mapie muszą być w języku polskim,
	b) na mapie muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz wszystkich partnerów projektu, tj.: gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz powiatu brzeskiego,
	c) na mapie rowerowej musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo –  z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	d) na mapie rowerowej muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2...
	i) wymaga się aby projekt graficzny mapy był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jej dodruk w wielkim formacie - pliki źródłowe projektu graficznego mapy dostarczony Zamawiającemu w wersji elektr...
	2. Wymagania dotyczące wydruku map rowerowych rysowanych dla dzieci (jednostronnych)
	1) Warunkiem rozpoczęcia druku mapy jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę 6 (sześć) projektów graficznych, składu oraz wydruku próbnego każdej z 6 rodzajów map (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektr...
	2) Wydrukowana i dostarczona Zamawiającemu mapa rowerowa rysowana dla dzieci (w 6 wersjach) musi ściśle odpowiadać ostatecznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego wersjom projektów  graficznych tych map rowerowych.
	3) Parametry wydruku map rowerowych rysowanych dla dzieci (jednostronnych):
	a) format: 42 cm x 59,4 cm (format A2) -- mapa powinna się składać do formatu poręcznego dla turysty - rowerzysty, nie większego niż format A5 lub format zbliżony,
	b) druk mapy: druk jednostronny, druk cyfrowy (mat)., druk pełen kolor 4 + 0 CMYK,
	c) papier offset 100 - 120 g,
	d) mapy klejone w bloczki,
	e) nakład: łącznie 6 000 egz., w tym 6 różnych wersji map ilustrowanych dot. różnych (wskazanych przez Zamawiającego) odcinków tras rowerowych objętych Projektem - nakład każdej z map ilustrowanych po 1 000 sztuk.
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