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Opis przedmiotu zamówienia:  

 
1. Mapy papierowe składane :  
 
1.1 Ilość: 1500 szt.  
1.2 Awers:   

Mapa ogólna o wymiarach po rozłożeniu min. 67 cm x 97 cm , max. +20% w każdym wymiarze  
o zasięgu obejmującym obszar: Euroregionu Silesia tj.  
Po czeskiej stronie: 

a) obszar NUTS III Kraj Morawsko-Śląski – teren powiatów Opawa, Nový Jičín, Ostrawa. 
Po stronie polskiej: 

b) część obszaru NUTS III Podregion Opolski – województwo opolskie – powiat głubczycki,  
c) część obszaru NUTS III Podregion Rybnicki – województwo śląskie – powiat raciborski, 

rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, 
Lubomia, Marklowice, Mszana), powiat grodzki Rybnik i powiat grodzki Żory, 

d) tereny Gmin po stronie polskiej, które są członkami Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej 
Odry zaznaczone zostaną innym kolorem (delikatna tonacja), 

e) zaznaczenie na mapie atrakcji turystycznych w formie cyfr, które będą odnośnikami do 
poszczególnych zdjęć wraz z umieszczeniem zdjęć z atrakcjami i opisami w języku polskim, 
czeskim i angielskim na mapie (zamawiający dostarczy /udostępni/ wykonawcy zdjęcia oraz 
opisy do zdjęć w języku polskim), 

 
1.3 Na rewersie: 

a) na ½ części mapy -  zarys mapy Europy z obrysem terenu Polski i Czech oraz zaznaczenie  
w innym kolorze terenu Euroregionu Silesia wraz z możliwością umieszczenia kilku zdjęć  
z opisami atrakcji turystycznych terenu Euroregionu Silesia. 

b) na ½ części mapy -  zarys mapy terenu obszaru wsparcia dla Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 tj. tereny województw śląskie, opolskie  
i dolnośląskie a po stronie czeskiej kraj morawskośląski, ołomuniecki, pardubicki, kralovo-
hradecki i liberecki oraz zaznaczenie w innym kolorze terenu Euroregionu Silesia wraz  
z możliwością umieszczenia kilku zdjęć z opisami atrakcji turystycznych terenu Euroregionu 
Silesia. 

 
1.4 Parametry techniczne cało ść: 

a) mapa dwustronna, drukowana techniką offsetową arkuszową na papierze g-print  
o gramaturze min. 100g/m2, 

b) wydrukowana mapa składana w harmonijkę do formatu min. 23x12 cm,  max. ~ +/- 1 cm. 
c) mapa zawierać będzie stronę tytułową i końcową, która zostanie zaprojektowana przez 

wykonawcę,  
d) kolory drukarskie 4+4, 
e) opis mapy, legenda mapy i opisy do zdjęć w trzech językach (polski, czeski i angielski), 
f) opatrzenie wydawnictwa numerem ISBN wraz z dopełnieniem wszystkich formalności z tym 

związanych, 
g) zamieszczenie informacji graficznych i tekstowych o współfinansowaniu mapy wraz  

z logotypami Programu, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Silesia. 
 

1.5 Treść topograficzna mapy dotycz ącą awersu zawiera: 
a) usunięty,  
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b) granice administracyjne: państw, województw, powiatów, gmin i miast, 
c) granice obszarów chronionych, Parków Narodowych, Krajobrazowych i innych, a także 

rezerwaty, 
d) drogi z podziałem na: autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, 
e) dokładną i aktualną sieć dróg głównych wraz z numeracją, 
f) sieć linii kolejowych wraz ze stacjami, 
g) sieć wodną: rzeki, strumienie, jeziora i zbiorniki wodne wraz z nazwami rzek i akwenów, 
h) wyodrębnienie nazw gór i pasm górskich, 
i) usunięty,  
j) usunięty,  
k) przedstawienie aktualnego przebiegu szlaków rowerowych, 
l) ramkę mapy i siatkę współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych, 
m) wyodrębnione parkingów,  
n) atrakcje turystyczne na całym rejonie mapy w formie numerów, które będą odnośnikami do 

poszczególnych zdjęć, 
o) Awers/Rewers: umieszczenie fotografii z atrakcjami i opisami w języku polskim, czeskim  

i angielskim,  
p) oraz inne informacje, związane z charakterem mapy. 

 
1.6 Pozostałe elementy mapy: 

a) okładki, zarówno awers jak też rewers zawierają: tytuł mapy, loga, krótkie informacje o mapie, 
zdjęcie charakteryzujące obszar mapy, informację o skali mapy i wydawcy, mapę poglądową, 
logo i adres wydawnictwa wykonującego mapę, 

b) legenda mapy zawiera wszystkie sygnatury umieszczone na mapie wraz z opisem. 
 
2. Mapy ścienne  
2.1 Ilość: 80 szt.  
2.2 Mapa zostanie przygotowana na postawie mapy papierowej o zasięgu obejmującym obszar: 

Euroregionu Silesia tj.  
Po czeskiej stronie: 

a) obszar NUTS III Kraj Morawsko-Śląski – teren powiatów Opawa, Nový Jičín, Ostrawa. 
Po stronie polskiej: 

b) część obszaru NUTS III Podregion Opolski – województwo opolskie – powiat głubczycki,  
c) część obszaru NUTS III Podregion Rybnicki – województwo śląskie – powiat raciborski, 

rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, 
Lubomia, Marklowice, Mszana), powiat grodzki Rybnik i powiat grodzki Żory i zawierać będzie 
dane z mapy papierowej z awersu tj.: 

d) tereny Gmin po stronie polskiej, które są członkami Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej 
Odry zaznaczone zostaną innym kolorem (delikatna tonacja), 

e) zaznaczenie na mapie atrakcji turystycznych w formie cyfr, które będą odnośnikami do 
poszczególnych zdjęć wraz z umieszczeniem zdjęć z atrakcjami i opisami w języku polskim, 
czeskim i angielskim na mapie (zamawiający dostarczy /udostępni/ wykonawcy zdjęcia oraz 
opisy do zdjęć w języku polskim), 

 
2.3 Treść topograficzna mapy zawiera: 

a) usunięty,  
b) granice administracyjne: państw, województw, powiatów, gmin i miast, 
c) granice obszarów chronionych, Parków Narodowych, Krajobrazowych i innych, a także 

rezerwaty, 
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d) drogi z podziałem na: autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, 
e) dokładną i aktualną sieć dróg głównych wraz z numeracją, 
f) sieć linii kolejowych wraz ze stacjami, 
g) sieć wodną: rzeki, strumienie, jeziora i zbiorniki wodne wraz z nazwami rzek i akwenów, 
h) wyodrębnienie nazw gór i pasm górskich, 
i) usunięty,  
j) usunięty,  
k) przedstawienie aktualnego przebiegu szlaków rowerowych, 
l) ramkę mapy i siatkę współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych, 
m) wyodrębnione parkingów,  
n) atrakcje turystyczne na całym rejonie mapy w formie numerów, które będą odnośnikami do 

poszczególnych zdjęć wraz z umieszczeniem fotografii z atrakcjami i opisami w języku 
polskim, czeskim i angielskim, 

o) zamieszczenie informacji graficznych i tekstowych o współfinansowaniu mapy wraz  
z logotypami Programu, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Silesia, 

p) oraz inne informacje, związane z charakterem mapy. 
 

2.4 Parametry techniczne cało ść: 
a) mapa ścienna, 
b) format min. 120 cm x 120 cm, max +10% w każdym wymiarze, 
c) druk na tworzywie, kolory drukarskie 4+0, 
d) oprawa - metalowe rurki, oraz element do mocowania na ścianie np. sznurek, linka,  
e) skład graficzny i kartograficzny, 
f) legenda mapy w trzech językach (polski, czeski i angielski), 
g) mapa obszaru działania Euroregionu Silesia - prawa do mapy do tego wydania w cenie 

produktu, 
h) opatrzenie wydawnictwa numerem ISBN wraz z dopełnieniem wszystkich formalności z tym 

związanych, 
i) zamieszczenie informacji graficznych i tekstowych o współfinansowaniu mapy wraz  

z logotypami Programu, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Silesia. 
 
3. Pozostałe informacje dotycz ące map: 
3.1 Po opracowaniu graficznym i topograficznym map Wykonawca przedstawi projekty map  

w formacie pliku np. PDF do akceptacji przez Zamawiającego (w formie np. e-maila). 
Zamawiający przedstawi swoje uwagi, które zostaną uwzględnione przez wykonawcę. 
Wykonanie map nastąpi po zatwierdzeniu ostatecznego projektu map przez Zamawiającego  
i następnie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wykonawca udostępni 
Zamawiającemu mapy w wersji elektronicznej (plik PDF lub inny graficzny), umożliwiającej 
zamieszczenie całości lub dowolnej części na stronie internetowej Zamawiającego. 

3.2 Maksymalna ilość zdjęć jaka będzie zamieszczona w wersji papierowej i ściennej mapy to 100szt. 
W obu przypadkach będą to te same zdjęcia. 

3.3 Maksymalna ilość tekstu do tłumaczenia na czeski i angielski to 25 normostron (tj. 1500 znaków 
ze spacjami). Tłumaczenia dotyczą opisów do zdjęć jak również opisu do mapy oraz legendy.   

3.4 Zamawiający będzie miał możliwość nie naniesienia niektórych wymaganych elementów treści 
topograficznej map jeżeli wynikowa skala nie pozwoli na ich późniejsze bezproblemowe 
odczytanie ze względu na zbyt małą wielkość. 

3.5 Wykonawca poinformuje zamawiającego, które z elementów treści topograficznych nie będą 
naniesione na mapach w celu uzyskania akceptacji od Zamawiającego.  
 


