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Projekt  
Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów 

dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  
Polska Słowacja 2014-2020 

 
 

wg rozdzielnika 

 

Nasz znak: FPiI.042.2.2017 
Nowy Targ, 13.06.2018 r. 

Sprawa: Projekt „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”   

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Wydział 
Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie 
do złożenia oferty na:  

I. Opracowanie identyfikacji wizualnej szlaku kulturowego „Śladem zabytków 
techniki z Podhala na Liptów”   

II. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z mapą szlaku nt. projektu  „Śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów”   

III. Druk i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Śladem zabytków 
techniki z Podhala na Liptów”.  

 

Informacje o projekcie 
 

Projekt „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” wprowadzi nowy produkt – 
kulturowy szlak turystyczny, łączący obiekty związane z technicznym dziedzictwem 
pogranicza. Jego atutem będą zrealizowane przez działania inwestycyjne atrakcje 
turystyczne. Utworzone w Nowym Targu Muzeum Drukarstwa nawiązywać będzie do 
tradycji istniejącej tu od końca XIX wieku Drukarni Podhalańskiej, udostępnione 
zostaną tu m.in. maszyny drukarskie z końca XIX wieku, regał z kasztami i 
czcionkami, zachowane druki ulotne, afisze, gazety i książki. Multimedialna 
ekspozycja przedstawi historię drukarstwa i miasto na przełomie XIX i XX wieku. 
Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej wzmocni i utrwali walory kulturowe oraz 
tradycje przemysłowe regionu rużomberskiego na dolnym Liptowie, przez 
odtworzenie i zachowanie zapoznanej technologii ręcznej produkcji papieru i jej 
udostępnienie podczas zajęć warsztatowych mieszkańcom oraz turystom. Unikatowa 
wieża wodna, która znajduje się na stacji kolejowej Nowym Targu – to  jeden z 
nielicznych na pograniczu zachowanych do dnia dzisiejszego obiektów dawnej sztuki 
inżynieryjnej, służący niegdyś do obsługi lokomotywy parowej. W wieży wodnej 
urządzona zostanie ekspozycja dotycząca historii nieistniejącej linii kolejowej Nowy 
Targ – Królewiany. W Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie odtworzona zostanie 
trasa wąskotorowej kolejki leśnej z oryginalnym mostem stalowym i szynami  
z systemem mocowań. W oparciu o eksponowany w skansenie tabor kolejowy 
uruchomiona zostanie trasa turystyczna dla zwiedzających. 
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Zakres zapytania: 

  

Część I. Opracowanie identyfikacji wizualnej szlaku kulturowego „Śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

 

I.1. Projekt graficzny logo szlaku obejmujący: 

• Różne wersje znaku graficznego tj.:  wersja podstawowa z pełną nazwą 
„Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”, wersja uproszczona bez 
nazwy wraz z  wersją w języku słowackim „Po stopách technických pamiatok z 
Podhalia na Liptov”, 

• Opis proporcji logo, 

• Kolorystykę znaku w wersji pełnokolorowej  i monochromatycznej.  
  

 

 
I.2. Projekt graficzny tablic informacyjnych obejmujący 

 

• materiał tekstowy (dostarcza Zamawiający), 

• zdjęcia (dostarcza Zamawiający), 

• mapę szlaku opracowaną przez Wykonawcę na podstawie informacji od 
Zamawiającego, 

• zestawienie znaków graficznych: zintegrowany logotyp Programu Interreg 
Polska-Słowacja, logo szlaku, logo/herb gminy/miejscowości.  
 

I.3. Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, tj: 
 

• zaproszeń na wydarzenia promujące projekt: „Piknik kolejowy” oraz  
Konferencja i otwarcie Muzeum Drukarstwa, 

• plakatów informujących o wydarzeniach projektu: „Piknik kolejowy” oraz  
Konferencja i otwarcie Muzeum Drukarstwa, 

• wejściówek pamiątkowych do Muzeum Drukarstwa i wieży wodnej, 

• kartek  pocztowych, 

• nadruku na koszulki typu T-shirt, 

• modelu lokomotywy do składania typu puzzle. 

Część II: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych  nt. projektu  „Śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów”   

 
 

• 5 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych z mapą szlaku o 
wymiarach powierzchni ekspozycyjnej  2000 mm szerokości x 1500 mm 
wysokości, wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi 
przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności konstrukcji, 

• 1 tablica jednostronna  o wymiarach 1500 mm x 1000 mm, mocowana 
na ścianie elewacji budynku,  

• grafika w postaci wydruku solwentowego, zabezpieczona folią UV 
odporną na czynniki atmosferyczne,  

• montaż tablic w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
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• konstrukcja całej tablicy musi odznaczać się wysoką estetyką oraz 
zapewnić odporność na niekorzystne czynniki atmosferyczne przez 
min. 5 lat od dnia dokonania montażu, 

• Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich zgód na 
montaż tablic zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

 

Cześć III: Druk i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów zgodnie z projektami graficznymi z 
części I. 

III.1. Druk i dostawa zaproszeń. Nakład 300 szt. w podziale: 150  szt. jednostronnych 
(„Piknik kolejowy”), format A5 i 150 zaproszeń składanych A4 do formatu A5 
(otwarcie Muzeum Drukarstwa). Papier 300 g, matowy, 
 
III.2. Druk i dostawa plakatów informujących o wydarzeniach projektu: „Piknik 
kolejowy” (50 szt.) oraz  Konferencja i otwarcie Muzeum Drukarstwa (50 szt.), Nakład 
100 szt.  

IIII.3. Druk i dostawa wejściówek pamiątkowych w podziale: 500 szt. Muzeum 
Drukarstwa i 500 szt. wieża wodna. Papier 400 g, rozmiar: 8 cm x 4 cm. Razem 
nakład 1000 szt. 

III.4. Druk i dostawa kart pocztowych (wymiary kartek 10 cmx15 cm), 6 różnych 
wzorów. Nakład 6000 sztuk, pakowanych w papierowe, kolorowe etui po 6 szt. 

III.5. Zakup, nadruk i dostawa bawełnianych koszulek typu T-shirt z nadrukiem w 
różnych rozmiarach (S, M, L, XL, XXL), koszulki w 4 kolorach: czerwony, niebieski, 
zielony, biały -  500 szt. 

III.6. Wykonanie i dostawa modelu lokomotywy do składania, format obrazka A4 
składający się z około 25 elementów pakowanych w pudełko, format puzzli -  500 
sztuk . 

 Założenia szczegółowe: 

1. Do każdego z elementów zamówienia dla części I Wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania projektu oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego 
przed ostatecznym wykonaniem zamówienia.  

2. Projekty graficzne, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca 
przekaże w postaci elektronicznej: w formatach: jpg, tiff, i w otwartej wersji 
edytowalnej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do 
siedziby Zamawiającego i zabezpieczenia transportu we własnym zakresie.  

4. Wyceny zamówienia należy dokonać osobno dla poszczególnych części 
zamówienia. 

5. Wszystkie niezbędne materiały i czynności potrzebne do opracowania 
przedmiotu zamówienia  zabezpiecza oferent, a podana cena obejmuje 
wszystkie koszty w zakresie zamówienia. 

6. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 
całości prac i dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia, w 
zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na 
wszystkich polach eksploatacji. 
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7. Wycenę usługi prowadzić w oparciu o ceny lokalne. 

8. Całość zamówienia należy wykonać zgodnie z Poradnikiem/wytycznymi dla 
beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów 
finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020. 

Wymagania zamawiającego: 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Część I  do 30 lipca 2018 r. 

Część II do 30 września 2018 r. 

Część III Wykonawca będzie dostarczał materiały na podstawie 
harmonogramu ustalonego z Zamawiających, maksymalnie do 15 
października 2018 r. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie materiałów promocyjnych w formie ryczałtu, 
płatne w 3 ratach, po wystawieniu rachunku/faktury po odbiorze 
poszczególnych części zamówienia. 

3. Ofertę należy złożyć na załączonym druku - (załącznik nr 1). 

Kryteria oceny ofert  

Cena 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, 

pokój nr 215, mgr Katarzyna Adamska 

tel. 18 26 11 276, e-mail: katarzyna_adamska@um.nowytarg.pl 

Podpisany skan oferty należy złożyć: 

do dnia 21.06.2018 r. na adres mailowy: sekretariat@um.nowytarg.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania 
przyczyny. 

 

Otrzymują: 

1x adresat 

1x a/a FPiI  

 

 


