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ROZEZNANIE RYNKU  
 

 
Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski  
w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne, zakup zdjęć 2 wydawnictw turystycznych) 

 
 
 

 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, 

zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto 
zamówienia obejmującego druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych  o Wielkiej Pętli 
Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne, zakup zdjęć 2 wydawnictw 
turystycznych).  

 
 Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – 
markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, 
Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 

 W dalszej części niniejszego rozeznania, przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej 
wyceny z Państwa strony. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe liczymy na przystępne i atrakcyjne 
propozycje cenowe. 
 

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego 
rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 
17 kwietnia 2015 godz. 12:00. 
 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem 
telefonu: w sprawach merytorycznych 61-66-45-239, kontakt mailowy: joanna.przybysz@wot.org.pl lub w 
sprawach formalnych 61-66-45-236 kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl  
 
 
 
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
 
 
Przemysław Woźniak 
Asystent Projektu 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
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I. Informacje ogólne 
 

Wielka Pętla Wielkopolski 
 
Wielka Pętla Wielkopolski łączy drogi wodne Wielkopolski w wodny szlak turystyczny. Jego 
wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek 
regionu – Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta - Gopło. Szlak ten, liczący 
690 km, przebiega przez następujące miejscowości województwa wielkopolskiego: Ślesin, Konin, 
Pyzdry, Śrem, Poznań, Oborniki, Wronki, Sieraków, Międzychód, Krzyż Wlkp., Wieleń, Drawsko, 
Czarnków, Ujście. Przebiega również przez teren województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. 
Poprzez dostęp od zachodu do Odry, jej dopływów i kanałów łączących ją z drogami wodnymi 
Brandenburgii, Wielka Pętla jest skomunikowana z zachodnią Europą, a poprzez Kanał Bydgoski z 
Wisłą i innymi rzekami Drogi Wodnej E-70, aż z Kaliningradem. Celem zadania jest profesjonalna, 
kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski 
łączącego drogi wodne naszego regionu w wodny szlak turystyczny – na to zadanie składa się 
również promocja na wybranych stoiskach targowych oraz innych wydarzeń promocyjnych, na których 
w/w wydawnictwa będą dystrybuowane. 

 

 

II. Informacje szczegółowe zamówienia  
 

1. Zakres prac obejmować będzie druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych 
o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć 
dla 2 nowych wydawnictw oraz wprowadzenie poprawek w projekcie graficznym dla 4 
dotychczasowych tytułów – dokonanie aktualizacji) wraz z czynnościami introligatorskimi, 
konfekcjonowania, pakowania w papier pakowy, naświetlania oraz dostarczenie przedmiotu 
zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

2. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu wyłącznie oszacowanie kwoty wartości realizacji 
zadania. W związku z powyższym, prosimy o przesyłanie informacji zwrotnych z informacją 
zawierającą łączną kwotę netto oraz brutto. 

3. Termin realizacji zamówienia – 17.07.2015r. 

4. Obowiązkiem Wykonawcy przy realizacji zamówienia jest bieżąca aktualizacja, zapoznanie się, 
przestrzeganie i stosowanie aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji 
i promocji, znajdującymi się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
 
Opracowanie graficzne, zakup zdjęć 2 wydawnictw: 
 
- Wykonawca zobowiązany jest do realizowania założeń wydawnictw podanych poniżej (spis treści, 
szata graficzna). Dopuszcza się odstępstwa od niego wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
- Ilość znaków w tekstach obydwu folderów podana w założeniach wydawnictw. 
- Ilość zdjęć w obydwu folderach podana w założeniach wydawnictw poniżej, Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia zdjęć we własnym zakresie, Zamawiający nie odpowiada w zakresie 
praw autorskich do wykorzystanych w folderach zdjęć. 
- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania map do folderów we własnym zakresie (ilość i rodzaj 
map podany w dokładnym spisie treści). 
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- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 istotnie różniące się propozycje projektów szaty graficznej 
(pierwszej strony okładki oraz jednej strony z wnętrza folderu)  do wyboru. 
- Zleceniodawca przekaże Wykonawcy elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej, które zawierają 
elementy konieczne do zamieszczania w projektach graficznych wydawnictw nt największych atrakcji 
oraz turystyki aktywnej. 
- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konsultacji z Zamawiającym w zakresie propozycji 
projektu, jego zmiany i dostosowania do oczekiwań Zamawiającego. 
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pliku gotowego do druku w formacie 
PDF oraz pliku w otwartym, edytowalnym programie z pakietu Adobe lub w Corel min 12. 
 
ZAŁOŻENIA WYDAWNICTW: 
 
„Wielkopolska Katalog atrakcji turystycznych” 

a. Ilość stron: 44 wnętrze + 4 okładka 
b. Format A4 
c. Zszycie zeszytowe, 2 zszywki 
d. Papier  kreda matowa, wnętrze 115g, okładka 250g 
e. Kolor pełen 
f. Folder w wersji polskiej 
g. Nakład 2000 egz.  

 
W całym folderze powinno być zamieszczonych minimum 250 zdjęć. 
 
Okładka: 

• 1 str. – Tytuł, 2-3 zdjęcia, logo Wlkp 

• 2 str. – Mapa schematyczna Europy i Polski z zaznaczoną Wielkopolską, informacja o dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej, strony internetowe: www.wielkopolska.travel oraz www.wielka-petla.pl , stopka 
redakcyjna 

• 3 str. – Mapa schematyczna Wielkopolski zawierająca: najważniejsze miejscowości (Poznań, Leszno, 
Kalisz, Konin, Piła, Gniezno oraz miejscowości, w których znajdują się atrakcje opisane w folderze), 
piktogramami zaznaczone atrakcje turystyczne opisane w folderze, szlak wodny Wielka Pętla 
Wielkopolski, parki krajobrazowe i szlaki rowerowe z Wielkopolski System Szlaków Rowerowych 

• 4 str. – 2-3 zdjęcia, kody QR, odsyłające do stron www.wielkopolska.travel oraz www.wielka-petla.pl 
 
Wnętrze: 

• 1 str. – Wstęp 

• 2 str. – Stolica regionu: Poznań (Stary Rynek, Ratusz, fara, Ostrów Tumski, Trakt Królewsko-Cesarski, 
ICHOT, Stary Browar). 3.000-5.000 znaków ze spacjami 

• 4 str. – Szlak Piastowski + nowe logo Szlaku – Gniezno z katedrą, Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, Ostrów Lednicki, Trzemeszno (ew. Grzybowo, ew. Giecz), Kalisz, Konin, Łekno, Wągrowiec, 
Ląd, Lubiń, Pobiedziska. 7.000-10.000 znaków ze spacjami 

• 4 str. – Pałace, zamki: Rogalin, Kórnik, Śmiełów, Rydzyna, Rokosowo, Gołuchów, Dobrzyca, Antonin, 
Jarocin,  Wąsowo, Krześlice, Wolsztyn, Racot, Szamotuły, Konin-Gosławice, Sieraków, Czerniejewo, 
Goraj, Włoszakowice  – 7.000 - 10.000 znaków ze spacjami  

• 3 str. – Muzea: Szreniawskie muzea (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie); Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w 
Nowym Tomyślu, Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku, Muzeum 
Pszczelarstwa w Swarzędzu), Rakoniewice, Opatówek, Koszuty, Osiek, Wolsztyn skansen, Leszno 
synagoga, Muzeum Staszica w Pile, skansen w Mrówkach, Wielkopolski Park Etnograficzny, Muzeum 
Przyrodnicze w Wielkopolskim Parku Narodowym. 5.000 - 7.500 znaków ze spacjami  
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• 3 str. – Zabytkowe kościoły, kościoły drewniane: Gostyń, Turek, Przemęt, Obra, Lubiń, Pyzdry, Leszno, 
Długa Goślina, Słopanowo, Tarnowo Pałuckie, Bralin, Ląd Kościół w Kamionnie, Sanktuarium Krzyża 
Świętego w Biezdrowie. 5.000-7.500 znaków ze spacjami  

• 3 str. – Atrakcje dla dzieci i nie tylko: Łódź św. Wojciecha, Mniszki, Gród Pobiedziska, muzeum 
Fiedlera, Parowozownia, wieża ciśnień z obserwatorium astronomicznym i ścianą wspinaczkową, 
Skansen w Cichowie, gnieźnieńskie bombki, galeria ptaków Górsko. 5.000 - 7.500 znaków ze spacjami  

• 2 str. – Koleje: Wolsztyn, Gnieźnieńska, Wyrzyska, Średzka, Śmigielska, Drezyny Krzywińska i 
Grodziska, oferta Turkol.pl, Maltanka, Cichowo, Mosińska Kolej Drezynowa na Pożegowie. 3.500-5.000 
znaków ze spacjami  

• 4 str. – warto zobaczyć: Kopalnia w Kłodawie, nowotomyski kosz, koniński słup, pompa w 
Międzychodzie, Studzienka w Grodzisku Wlkp, Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad 
Nerem (gmina Dąbie), Wągrowiec skrzyżowanie rzek, Kobyla Góra – najwyższe wzniesienie w 
Wielkopolsce, Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie. 7.000-10.000 znaków ze spacjami  

• 2 str. – Kuchnia: pyry z gzikiem, kaczka z jabłkami, ser smażony, rogale świętomarcińskie, zupa 
parzybroda, szneki z glancem, zupa z korbola, andruty, piwo noteckie. 3.500-5.000 znaków ze 
spacjami 

• 10 str. – Turystyka aktywna 20.000-25.000 znaków ze spacjami 
o WPW – mapa schematyczna, opis – 4 str. 
o Żeglarstwo i kajakarstwo, opis – 2 str. 
o Turystyka rowerowa, opis – 2 str. 
o Turystyka konna, opis – 2 str. 

• 4 str. – Imprezy kulturalne (do każdej imprezy zdjęcie, podany miesiąc, miejsce, dane do organizatora): 
Malta Festiwal, Parada Parowozów, Warsztaty archeologiczne w Kaliskim Grodzie Piastów – żywe 
lekcje historii połączone z zabawą i przygodą, imprezy Turkol, imprezy w szreniawskich muzeach 
(jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy, niedziela w muzeum, retro show, plener wikliniarski, festyn 
młynarski, miodowe lato w skansenie), piknik szybowcowy, strefa militarna, koronacja królewska, 
Jarmark Chmielo-Wiklinarski, Chopin w barwach jesieni, Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w 
Lądzie, Festiwal Cysterski w Wągrowcu, Piknik Archeologiczno-Historyczny na Lednicy, Święto 
Kwitnącego Rzepaku w Kłodawie, warkocz Magdaleny, Wielkopolski konkurs sygnalistów Myśliwskich 
w Goraju, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” w Pile, Festiwal w 
Jarocinie, Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, Międzynarodowe Chodzieskie 
Warsztaty Jazzowe, Powrót Króla w Lesznie,  Święto Bamberskie, Międzynarodowy Zjazd Wojów 
słowiańskich w Grzybowie, Imieniny Ulicy Święty Marcin, Dzień Spieczonego Bliźniaka w Czarnkowie, 
Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Festyn Grzybowy w Drawsku,  Wielkie 
Smażenie Powideł w Mniszkach, Jarmark Cysterski w Łeknie, Noc Kupały w Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy, Międzynarodowy Festiwal Country, XIV Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych 
„Zamek w Rydzynie 2015”, Święto Podgrzybka w Rzecinie, Parada Lokomotyw w Międzychodzie 
Turkol, Kaliski Festiwal Smaków. 7.000-10.000 znaków ze spacjami  

• 1 str. – Wodne imprezy, motorowodne mistrzostwa świata w Skulsku, spływ kajakowy szlakiem śluz 
Wielkiej Pętli Wielkopolski, Regionalny Amatorski Spływ Kajakowy Ląd-Pyzdry, Przystanek I love Śrem 
Blues nad Wartą, Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta-Tour, Święto Noteci i Sunrise Dance Party 
w Czarnkowie, Noc sobótkowa na śluzie w Krostkowie, Kajakowa Masa Krytyczna (www.kajakowa.pl). 
2.000 – 2.500 znaków ze spacjami 

• 1 str. – punkty Informacji Turystycznej w Wielkopolsce, strony internetowe: www.wielkopolska.travel 
oraz www.wielka-petla.pl 

 
Do każdej opisanej atrakcji powinien być podany adres, strona www oraz godz. otwarcia. 
Na każdej stronie mapka schematyczna z lokalizacją atrakcji opisanych na danej stronie. 
Przy produktach z Certyfikatem POT – doklejone logo Certyfikatu. 
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„Wielkopolska Turystyka aktywna”  
a. Ilość stron: 36 wnętrze + 4 okładka 
b. Format A4 
c. Zszycie zeszytowe, 2 zszywki 
d. Papier  kreda matowa, wnętrze 115g, okładka 250g 
e. Kolor pełen 
f. Folder w wersji polskiej 
g. Nakład 2000 egz.  

 
W całym folderze powinno być zamieszczonych minimum 200 zdjęć. 
 
Okładka: 

• 1 str. – Tytuł, 2-3 zdjęcia, logo Wlkp 

• 2 str. – Mapa schematyczna Europy i Polski z zaznaczoną Wielkopolską, informacja o dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej, strony internetowe: www.wielkopolska.travel oraz www.wielka-petla.pl , stopka 
redakcyjna 

• 3 str. – Mapa schematyczna Wielkopolski zawierająca: najważniejsze miejscowości, szlak wodny 
Wielka Pętla Wielkopolski, parki krajobrazowe i szlaki rowerowe z Wielkopolski System Szlaków 
Rowerowych,  

• 4 str. – 2-3 zdjęcia, kody QR odsyłające do stron www.wielkopolska.travel oraz www.wielka-petla.pl 
 

Wnętrze: 

• 1 str. – Wstęp 

• 16 str. – Turystyka wodna. 25.000-30.000 znaków ze spacjami 
- WPW – 10 str.: mapa szlaku, krótkie opisy: stanice, co warto wiedzieć i zobaczyć, organizatorzy, 
wynajem 
- Żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing, sporty motorowodne, narty wodne, wędkarstwo, nurkowanie, 
statki spacerowe – 6 str .: mapa, szlaki np. kajakowe kanał w Kościanie, Gwda, Szlak Konwaliowy, 
Wełna, jeziora sierakowskie, opisy wybranych jezior, kluby żeglarskie, windsurfingowe, jachtkluby 

• 6 str. – Turystyka rowerowa – tylko WSSR. 10.000-15.000 znaków ze spacjami 
- mapa ze szlakami   
- opis tras, długość, miejscowości, co warto wiedzieć (osobliwości przyrody, rezerwaty itp.), co watro 
zobaczyć (kościoły, muzea itp.) 
- informacja o innych trasach – strony www 
- wypożyczalnie i serwisy 

• 4 str. – Turystyka piesza, w tym nordic wal king. 7.000-10.000 znaków ze spacjami 
- mapa ze szlakami  
- opis tras, długość, miejscowości, co warto wiedzieć (osobliwości przyrody, rezerwaty itp.), co watro 
zobaczyć (kościoły, muzea itp.) z wykorzystaniem poniższego materiału: 
http://www.umww.pl/departamenty_departament-sportu-i-turystyki_wielkopolski-system-szlakow-
pieszych   
- trasy: Wielkopolski Park Narodowy, członkowie 
- możliwość uprawiania Nordic Walking – informacje, adresy, strony www 

• 4 str. – Turystyka konna. 7.000 - 10.000 znaków ze spacjami 
- szlaki w Przemęckim PK, Wielkopolska podkowa, traktem generała Dezyderego Chłapowskiego, 
szlakiem króla Stanisława, szlak Doliny Baryczy  
- mapa ze szlakami  
- opis tras, ew. opisy osobliwości przyrody na szlakach 
- strony internetowe o koniach 
- kluby i ośrodki jeździeckie, gospodarstwa agroturystyczne, stadniny (z krótkim opisem) Czajkówka, 
Golejewko, Racot, Dwór Jeziorki, Hotel Borowianka, Dwór Andrzejówka, Tamarynowa Osada, 
Traperska osada, Jaszkowo, Baborówko, Hermanów, stado Ogierów Sieraków, Jansówka, Jędrusiowi 
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Chata, Stara Stajnia Zawidowice, Rancho Colorado, Rancho Smyczyna, Ośrodek „Stajnia Mokrzec”, 
Stajnia Niwka w Puszczykowie  

• 2 str. – Inne sporty. 3.500-5.000 znaków ze spacjami 
- narty: Malta (długość trasy, „ośla łączka”,  instruktor narty, snowboard, zjazdy na oponie, godz. 
otwarcia, www), saneczki (długość trasy, godz. otwarcia) i stok narciarski w Chodzieży,  
- golf: mapa, pola golfowe z opisem (powierzchnia, ilość dołków, dodatkowe informacje itp.), Malta 
Driving Range 
- sporty lotnicze 
- adresy aeroklubów (Leszno, Piła, Ostrów Wlkp, Konin), szybownictwo, loty balonem, skoki z 
helikoptera, szkolenia, loty widokowe  

• 2 str. – Inne formy rekreacji. 3.500-5.000 znaków ze spacjami 
- nurkowanie, paintball, quady, bungee jumping, ścianki wspinaczkowe, kajakarstwo górskie – 
organizatorzy 

• 1 str. – punkty Informacji Turystycznj w Wielkopolsce, strony www.wielkopolska.travel oraz 
www.wielka-petla.pl 
 
Do każdego rodzaju turystyki mapka schematyczna oraz w miarę możliwości podany adres oraz strona 
www. 
 
 
Aktualizacja 4 dotychczasowych tytułów 
Przewodnik nawigacyjny, Folder Wielka Pętla Wielkopolski atrakcje turystyczne, Mapa Wielkiej 
Pętli Wielkopolski, Kolorowanka 
 
- Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki w programie INDESIGN, które będą służyły jako baza 
do wprowadzenia podanych poniżej aktualizacji i zmian: 
 
1. Folder WPW atrakcje turystyczne str. 13 i Mapa WPW 
 ZAMIAST: 
„Wypożyczalnia kajaków Kajakowalnia, 64-600 Oborniki, Słonawy 3, tel. 503 753 656, 
www.kajakowalnia.pl ,  kajakowania@02.pl” 
POWINNO BYĆ: 
„Przystań Kowale, Rafał Kowalczuk, 64-600 Oborniki, ul. Szamotulska 18, tel. 503 754-656, 
www.przystankowale.pl, pole_kowal@o2.pl, wypożyczalnia kajaków, czarter łodzi, pole namiotowe, 
pełny węzeł sanitarny (toalety, prysznice, umywalki, zawsze ciepła woda, możliwość skorzystania z 
lodówki), miejsce na ognisko i grilla, ławki, stoły, namiot biesiadny na 50 osób”. 
 
2. Folder WPW atrakcje turystyczne str. 16 i Mapa WPW 
USUNĄĆ: 
„Regionalne Towarzystwo Kajakowe „Czapla”, 64-410 Sieraków, ul. Poznańska 28, tel. 601 87 45 87,  
remigiuszp@neostrada.pl, www.klubczapla.pl” 
 
3. Mapa WPW 
Przesunąć napis „NIEMCY” aby nie zasłaniał zaznaczonego na mapie miasta Frankfurt. 
 
4. Przewodnik nawigacyjny WPW str. 41 
km 174,05 most na trasie Drawsko-Krzyż – wpisać: SW – 5,5 WWŻ - 5 
 
5. Mapa WPW  
- strzałki na śluzach w kierunku niższej wody 
- umieścić nazwy śluz – dopuszczalne są najmniejsze litery 
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6. Przewodnik nawigacyjny WPW : 
- na stronie 23 w środkowej kolumnie od góry: www.akwenczerwonak.pl, kontakt tel. 511 660 174.  
- w całym folderze strzałki na śluzach w kierunku niższej wody 
 
7. Przewodnik nawigacyjny WPW, Folder WPW atrakcje turystyczne, Mapa WPW: 
- dodanie piktogramów nowych przystani/marin: Międzychód, Sieraków, Czerwonak, Obrzycko 
- dodanie odpowiednich  opisów do w/w przystani 
 
8. Dodanie następujących wypożyczalni do Folderu WPW atrakcje turystyczne, przy odpowiednich 

miejscowościach: 
- Żerków: Ośrodek Kultury i Rekreacji - Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne, 63-210 Żerków, ul. 
Jarocińska 35, tel. 62 740 20 82, biuro@mct.zerkow.pl , www.mct.zerkow.pl  (spływy kajakowe, 
wycieczki rowerowe) 
- Piła: Wypożyczalnia sprzętu wodnego Kazimierz Przydatek, 64-920 Piła, Al. Niepodległości 179, tel. 
606 949 654,  www.pilskiekajaki.pl , biuro@pilskiekajaki.pl 
- Skulsk: Agua Skulsk Irena Wesołowska – tel. 661 261 963, http://facebook.com/aqua.skulsk - 
wypożyczalnia sprzętu wodnego nad jeziorem Skulska Wieś 
- Czerwonak: WEEKEND NA WODZIE z bazą w Czerwonaku „ES MOTORS”, Paproć, ul. Promienista 
19, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 602 603 229  (pl/en), 600 187 073  (pl/de), www.weekendnawodzie.pl  

 
9. Folder WPW atrakcje turystyczne: 
- Ciekawe imprezy w regionie str. 29 (pod tekstem o Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym 
"Bukowińskie Spotkania" w Pile)  
ZAMIAST: 
Pilski Dom Kultury 
64-920 Piła, plac Staszica 1 
tel. 67 201 50 00, 67 210 50 04 
pila@pdk.pila.pl 
www.pdk.pila.pl 
WINNO BYĆ:  
Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji 
64-920 Piła, plac Staszica 1 
tel. 67 201 50 00, 67 210 50 04 
sekretariat@rck.pila.pl 
www.rck.pila.pl  
- Informacja turystyczna str. 32 (Piła) 
ZAMIAST: 
Regionalne Centrum Kultury 
64-920 Piła, plac Staszica 1 
tel. 67 210 50 04 
sekretariat@rck.pila.pl 
WINNO BYĆ: 
Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji  
Punkt Informacji Turystycznej 
64-920 Piła, plac Staszica 1 
tel. 67 210 50 04 
sekretariat@rck.pila.pl 

 
10. Na Mapie WPW, w Przewodniku nawigacyjnym WPW str. 15 -  Km 311,0 LB oraz str. 16 na 4 

arkuszu mapy. 
- zlikwidować oznaczenia pomostu w Gogolewu: 
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11. Przystań Zielonagóra 
- Lokalizacje zaznaczyć na mapach (Przewodnik nawigacyjny WPW str. 28 i 78, Folder WPW 
Największe Atrakcje str. 26 oraz na Mapie WPW) – na północnym prawym brzegu Warty, naprzeciw 
Miasta Obrzycko, pomiędzy mostem i nasypem drogi wojewódzkiej nr 185 Szamotuły – Piotrowo a 
nasypem ulicy Piotrowskiej i przyczółkiem nieistniejącego mostu. Jest położona na 182,300 km rzeki 
Warty. 
- Przewodnik nawigacyjny WPW: 
Km  182,3 – przystań Zielonagóra, - pomost pływający ze schodami i pochylnią, przeznaczony do 
cumowania małych jednostek pływających, przycumowany równolegle do brzegu, połączony z nim 
pomost komunikacyjny i trap, przystosowany dla niepełnosprawnych, plac centralny z masztem 
sygnałowym, masztami flagowymi i ławkami, wiata piknikowa z placykiem tanecznym, stołami i 
ławkami, krąg ogniskowy, slip przeznaczony do wodowania łodzi, stanowisko poboru wody p.poż, 
oświetlenie, sanitariaty 
- Mapa WPW oraz Folder WPW atrakcje turystyczne str. 15: 
Przy miejscowości Obrzycko dopisać jedno zdania na końcu: „W miejscowości znajduje się przystań 
wodna." 
 
12. W opisie Mapy WPW oraz w Folderze WPW atrakcje turystyczne str. 16  
Zamienić pierwsze zdanie w ostatnim akapicie na: „Sieraków słynie ze Stada Ogierów liczącego ponad 
100 koni różnych ras, prowadzącego jedną z najlepszych w Europie hodowlę prymitywnych koni rasy 
konik polski jako rezerwę genetyczną.” 
 
13. Przewodnik nawigacyjny WPW, arkusz mapy 11, piktogramy 
Km 144,8 przystań kajakowa w Sierakowie po prawej stronie rzeki. Po lewej stronie rzeki pomost 
pływający 
 
14. Przewodnik nawigacyjny WPW str. 27   
Km 144,8 – przystań kajakowa w Sierakowie po prawej stronie rzeki, po lewej nabrzeże z promenadą, 
miejscem do wodowania łodzi, z wyciągarką oraz pomost pływający.  
 
15. Folder WPW atrakcje turystyczne, 145 km Sieraków:  
- Dodać na samym końcu adnotację: "Nad rzeką Wartą znajduje się zrewitalizowane nabrzeże 
połączone z funkcjonalną promenadą, wyposażone w pomost pływający i slip do wodowania łodzi z 
wyciągarką."  
- usunąć adnotację o informacji turystycznej "Na Słoneczku", które już nie funkcjonuje. 
 
16. Przewodnik nawigacyjny WPW 
- na stronie 25 wykreślić Km 206,3 – nie ma przestani harcerskiej  
Km 205, 9 LB – planowana marina obornicka – obecnie przystań OSW Aplaga tel. 512 277 366 
Km 205,7 LB – Przystań kajakowa „Kowale”, www.przystankowale.pl tel. 503 754 656, pole namiotowe, 
sanitariaty, miejsce cumowania łodzi, teren ogrodzony i monitorowany   
Km 205,7 PB – ujście rzeki Wełna – rezerwat ichtiologiczny  
Km 205,0 PB – miejsce wodowania  
 
17. Mapa WPW 
-  w WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU poprawić z „Bob-Fil” na „Rob-Fil” 
- w NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY dopisać: „Rozpoczęcie sezonu wodniackiego – Biesiada Rybna – 
maj” 
 
18. Folder WPW atrakcje turystyczne str. 13  
- IMPREZY DLA WODNIAKÓW poprawić i dopisać: „Rozpoczęcie sezonu wodniackiego – Biesiada 
Rybna – maj”  



                
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013 

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 
 

- w miejscu, gdzie jest Kajakowalnia zmienić na Przystań „Kowale”: Przystań kajakowa „Kowale”, 
www.przystankowale.pl tel. 503 754 656 
 
19. Przewodnik nawigacyjny WPW: 
- str. 3 – ADMINISTRACJA DROGI WODNEJ WPW: „Sprawami śródlądowych dróg wodnych w 
Zarządzie zajmuje się Zespól ds. Utrzymania Wód i Żeglugi Śródlądowej” 
- str. 4, pkt. 3 – Nadzór Wodny w Lipicy zmienił nazwę na „Nadzór Wodny w Rosku”. Dane 
teleadresowe pozostają bez zmian. 
- str. 4, Kanał Ślesiński pkt. 1 – uległy zmianie dane teleadresowe: ul. Nowy Rynek 7a, 62-561 Ślesin; 
tel. 63 22-05-177 i 73 44-62-526 
- str. 13, Km 353,4 – prom zlikwidowany; usunąć cały zapis 
- str. 30, Km 2,40 – poprawić: właścicielem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
- str. 31, Km 50,2 – WWŻ w miejsce 8,41 m, powinno być 6,33 m  
- str. 31, Km 57,5 LB – Km 57,5 LB – Stocznia Rzeczna w Gorzowie Wlkp., firma prywatna „SPAW 
KON”, tel. 95 711 72 72. Warsztaty mechaniczne. Marina Gorzów w basenie portowym, możliwość 
zacumowania i postoju, prąd, woda pitna, sanitariaty. Ochrona całodobowa. 
 
20. Przewodnik nawigacyjny WPW 
- str. 29 Km 128,0 LB – stanica w Międzychodzie. Usytuowana w Starym Porcie, wyposażona w 
zaplecze socjalno-kuchenne, plac biwakowy, salę biesiadną, hangar dla łodzi, nabrzeże do 
cumowania, slip, pomosty pływające oraz kajaki (10) i rowery (15) do wypożyczenia.  
Gospodarzem Starego Portu jest Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych, tel.  
606  874 136. Do stacji paliw ORLEN jest około 2500 m (ul. Poznańska). 
- str. 29 wymienić zdjęcie przystani (po prawej stronie) na zdjęcie stanicy w Starym Porcie – 
IMG_3409.  
- str. 30 wymienić zdjęcia przystani (na środku) na zdjęcie Starego Portu – IMG_2549. 
- str. 78 dodać piktogram „wypożyczalnia sprzętu w Międzychodzie” 
 
21. Folder WPW atrakcje turystyczne, str. 17 
- od „Wokół Jeziora miejskiego …” poprawić (nad zdjęciem): „Wokół Jeziora Miejskiego prowadzi 
atrakcyjna promenada pieszo-rowerowa z plażą, skwerami zieleni oraz infrastrukturą rekreacyjną. 
Jezioro upiększa tańcząca fontanna, dająca wieczorem wspaniałe pokazy iluminacji.  
W Starym Porcie położona jest stanica wodna Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów 
Wodnych wyposażona w zaplecze socjalno-kuchenne, plac biwakowy, salę biesiadną, hangar dla łodzi, 
nabrzeże do cumowania, slip, pomosty pływające oraz kajaki (10) i rowery (15) do wypożyczenia. Przy 
„Starym Moście” znajduje się przystań – teren biwakowy i imprez masowych. Na skraju Puszczy 
Noteckiej nad Jeziorem Mierzyńskim położony jest ośrodek wypoczynkowy Mierzyn-Ustronie, z 
campingiem i zapleczem sportowo-rekreacyjnym, jeden z większych w regionie.” 
– dodać adres do wypożyczalni: Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych Stary 
Port, ul. Portowa 8a, tel. 606 874 136 
- str. 26 dodać ikonkę „pomost” i „wypożyczalnia sprzętu wodnego” 
 
22. Mapa WPW: 
- WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU dopisać po Stanicy kajakowej Piotr Czarnecki: 
Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych 
Międzychód, Stary Port – ul. Portowa 8a, Tel. 606 874 136 
- w Międzychodzie ikonka „wypożyczalnia sprzętu wodnego” 
 
23. Mapa WPW, Przewodnik nawigacyjny WPW str. 22 i 28 oraz Folder WPW atrakcje turystyczne str. 

26: 
- dodać piktogram port, przystań (kotwica) w Czerwonaku 
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24. Przewodnik nawigacyjny WPW 
Km 234,4 PB – Czerwonak przystań wodna Akwen Marina. Gospodarz: Centrum Rozwoju Kultury 
Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku www.akwenczerwonak.pl, osoba kontaktowa Bosman Marian 
Klessa tel. 504 972 608. Działalność swoją prowadzi tutaj również Wielkopolska Grupa Sportów 
Wodnych KILWATER www.kilwater.com.pl  
Na przystani: pomosty pływające, slip, w sezonie dozór całodobowy, paliwo (mobilna stacja benzynowa 
– paliwo dowożone po ustaleniu telefonicznym z bosmanem), prąd, woda, wc, miejsca piknikowe, 
boiska do siatkówki, parking samochodowy. Po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem ….. 
(dalej jak jest) 
 
25. Przewodnik nawigacyjny WPW: 
- str. 72 jest mowa o Ośrodku Wypoczynkowym PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA – 
przystań przejął prywatny właściciel, strona nieaktywna, telefon głuchy – podać właściwe namiary na 
nowy podmiot  
- str. 73 poprawić o hotelu Energetyk: "Po odpięciu pomostu pojawia się miejsce do cumowania o 
dużym spadku (ok. 30 stopni)." 
- str. 73 informacja o przystani w Ślesinie poprawić zamiast 3 pomosty powinno być 4: „….Na przystań 
składają się 4 pomosty, z których jeden…” 
- str. 73, Km 18,5 zamiast "Agro Skansen" wpisać "Agroskansen" 
- str. 76, Km 9,00 informacja na temat Przystani Gosławice strona www.przystangoslawice.pl jest 
nieaktywna – podać nowe dane 
 
26. Folder WPW atrakcje turystyczne 
- str. 4 pod tekstem Konin-Gosławice do wypożyczalni sprzętu wodnego:  
Gospodarstwo Agroturystyczne "Chmielówka" Osiecza Pierwsza, tel. 602611369, www.warta-kajaki.pl 
oraz 
Czarter barek w Koninie,  tel. 508 370048, www.wakacjenabarce.pl, office@ingev.com 
oraz 
Horyzont Joanna Grochowska-Ludzkowska, czarter barek, tel.  601 997 581, hwww.warta-goplo.pl, 
czarter@warta-goplo.pl 
 
27. Folder WPW atrakcje turystyczne, str. 17 
- akapit o Sierakowskim Parku Krajobrazowym, po informacji o Chalinie, czyli na samym końcu akapitu: 
„Natomiast w zabytkowym odrestaurowanym zespole dworsko-parkowym w Prusimiu mieści się 
Skansen Olenderski Olandia wraz ze 160 letnim wiatrakiem typu Holender.” 
- nad Międzychodem, dodać niebieski box z punktem IT 
INFORMACJA TURYSTYCZNA: 
Olandia, 64 – 420 Kwilcz, Prusim 5, tel. 61 29 15 379 
 
28. Folder WPW atrakcje turystyczne, str. 4  
- przepisać z „Imprez dla wodniaków” ( pod Koninem) do imprez pod  Konin – Gosławice Zimowe 
Regaty Barbórkowe ( listopad) – Klub Żeglarski przy Kopalni „Konin” w Pątnowie 
- w tekście o Koninie wykreślić część tekstu „ – pomnik konia lub konioczłowieka –„ 
- Konin-Morzysław – dopisać na końcu   
„Znajduje się tutaj zespół kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha. Kościół niejednorodny stylowo, 
wybudowany w  1785 r., przebudowany  1905-1914.” 
 
29. Przewodik nawigacyjny WPW 
- Km 403,3 – usunąć zdanie:. Siedziba Konińskiego Klubu Kajakowego i Sportów Wodnych (tel. 
886 506 735).  
- Km 402,7-403,3 LB – dodać zdanie na czerwono: Bulwary Nadwarciańskie. Pomosty do cumowania, 
slip, dwupoziomowy deptak i taras widokowy. Siedziba Konińskiego Klubu Kajakowego i Sportów 
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Wodnych (tel. 605 897 906; 788 819 746). W nowym budynku usytuowanym przy Bulwarze można 
skorzystać z WC i pryszniców, pobrać wodę pitną. 

 
 
Druk 6 wydawnictw informacyjno-promocyjnych 

 
1) Przewodnik nawigacyjny WPW 

a. Ilość stron 80 + 4 
b. Format A5 w poziomie 
c. Introligatornia: sprężyna plastikowa wkręcana PVC niebieska 
d. Papier syntetyczny synaps, wnętrze 135g, okładka 300g 
e. Kolor pełen 
f. Folder w wersji polskiej 

 
2) Folder WPW atrakcje turystyczne 

a. Ilość stron 28 wnętrze + 4 okładka 
b. Format A4 
c. Zszycie zeszytowe, 2 zszywki 
d. Papier  kreda matowa, wnętrze 115g, okładka 250g 
e. Kolor pełen 
f. Folder w wersji polskiej 

 
3) Mapa Wielkiej Pętli Wielkopolski 

a. Składanka – razem 12 skrzydełek, prostokąt o wymiarach 66cm na 44cm  
b. Format po złożeniu 11x22cm w pionie 
c. Kolor pełen 
d. Papier g-print 90g 
e. Folder w wersji polskiej 

 
4) Kolorowanka dla dzieci 

a. Ilość stron 12 + 4  
b. Format A5 
c. Szycie zeszytowe, 2 zszywki 
d. Papier okładka kreda matowa 200g, wnętrze offset 90g 
e. Kolor pełen okładka, wnętrze czarno-białe 
f. Folder w wersji polskiej 

 
5) Wielkopolska Katalog atrakcji turystycznych 

a. Ilość stron 44 wnętrze + 4 okładka 
b. Format A4 
c. Zszycie zeszytowe, 2 zszywki 
d. Papier kreda matowa, okładka 250g, wnętrze 115g 
e. Kolor pełen 
f. Folder w wersji polskiej 

 
6) Wielkopolska Turystyka aktywna 

a. Ilość stron 36 wnętrze + 4 okładka 
b. Format A4 
c. Zszycie zeszytowe, 2 zszywki 
d. Papier kreda matowa, okładka 250g, wnętrze 115g 
e. Kolor pełen 
f. Folder w wersji polskiej 



                
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013 

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 
 

 

Nakłady poszczególnych tytułów podajemy poniżej w tabelce. 

Lp. Tytuł Wersja 
językowa 

Nakład 

1 Przewodnik nawigacyjny WPW polska 5000 egz. 

2 Folder WPW atrakcje turystyczne polska 5000 egz. 

3 Mapa Wielkiej Pętli Wielkopolski polska 5000 egz. 

4 Kolorowanka dla dzieci polska 1000 egz. 

5 
Wielkopolska Katalog atrakcji 
turystycznych polska 2000 egz. 

6 Wielkopolska Turystyka aktywna polska 2000 egz. 

 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę tytułów wydawnictw w pliku PDF. 
 
 
Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: siedziba Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 
Grudnia 17/19, 61-737 Poznań (magazyn w piwnicy budynku). 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna prosi o uwzględnienie w przygotowanej przez Państwa ofercie 
wszystkich możliwych kosztów związanych z realizacją w/w zadania,  w tym koszty: 
- termin realizacji – przygotowania 2 projektów graficznych, wprowadzenie aktualizacji do 4 projektów 
graficznych wydawnictw, druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego do dnia 30.06.2015r.  
- koszty druku wraz z czynnościami introligatorskimi, konfekcjonowania w paczki, pakowania w papier pakowy 
minimum 100g, naświetlania,  oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
- czytelne opisanie każdej paczki czcionką Arial lub Times New Roman, rozmiar 48, według następującego 
wzoru: tytuł wydawnictwa, wersja językowa, ilość sztuk, rok wydruku, 
- konfekcjonowania w paczki według tytułów wydawnictw, 
- pakowanie w papier pakowy: Przewodnik nawigacyjny WPW – po 20 sztuk, Folder WPW atrakcje turystyczne 
– po 50 sztuk, Mapa WPW – spięte gumką po 50 sztuk i pakowane w paczkę po 100 sztuk, Kolorowanka – po 
50 sztuk, Wielkopolska Katalog atrakcji turystycznych – po 50 sztuk, Wielkopolska Turystyka aktywna – po 50 
sztuk, 
- dostarczenie wydrukowanych folderów do siedziby Zamawiającego, 
- formę druku tj: 

o zapewnienie równomiernego nasycenia kolorami (brak wyraźnej dominacji jednego koloru), 

o prawidłowe wpasowanie w pasery i utrzymanie wpasowania do całości druku, 

o stosowanie odpowiednich materiałów i technik drukarskich np. farb, lakierów gwarantujących wysoką 
jakość druku (np. nie sklejanie się arkuszy, nie odbijanie się druku itp.), 
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o zastosowanie zszywek odpowiednich do grubości wydawnictwa, 

o przycięcie wydrukowanych materiałów, folderów bez zadzierania papieru, zgodnie z kształtem 
wydawnictwa (zachowanie kątów prostych) 

o bigowanie wydawnictw zgodnie z projektami graficznymi dostarczanymi przez Zamawiającego, 

o utrzymanie jednakowych kolorów dla wszystkich egzemplarzy tego samego nadkładu, 

- inne nieuwzględnione koszty. 
 
 
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur, zależnych od niniejszego 
rozeznania rynku, prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 
17 kwietnia 2015r godz. 12:00. 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: w 
sprawach merytorycznych 61-66-45-239, mailowy: joanna.przybysz@wot.org.pl lub w sprawach formalnych 61-
66-45-236, mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl  
 
 
 


