
 

Szczegółowy opis zamówienia 

„Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w każdej miejscowości Gminy Sułkowice” 

Lp. Nazwa Opis Uwagi 

I.A.1 Wykonanie 10 szt. tablic 
informacyjnych - konstrukcja 

Usługa obejmuje wykonanie 
konstrukcji 10 metalowych tablic 
informacyjnych, z 
charakterystycznymi dla Sułkowic 
elementami kutymi.  
 Wymiary tablicy  
220 cm szerokośd x 120 cm wysokośd 
Tablica podzielona na dwie części 
lekko od siebie odgięte.  
Większa  o szerokości ok. 150 cm 
przeznaczona na ekspozycję stałą. 
Druga, o szerokości 70 cm, w tle 
będzie miała zdjęcia z danej 
miejscowości, zaopatrzona zostanie 
w listwy zaciskowe do montowania 
plakatów, ogłoszeo i innych  
informacji okresowo 
aktualizowanych.  
U góry tablicy będzie napis 
zawierający nazwę danej 
miejscowości oraz wykuty jej herb. 

Szczegóły 
konstrukcji 
przedstawia 
dokumentacja 
zgłoszenia robót 
budowlanych. 

I.A.2 Transport i montaż tablic Usługa obejmuje transport i 
zamontowanie 10 konstrukcji tablic  
w stopach betonowych, w tym w 
miejscowościach: 

Biertowice     – 1 szt. 
Harbutowice – 2 szt. 
Krzywaczka    – 2 szt. 
Rudnik             – 2 szt. 
Sułkowice        – 3 szt. 

Szczegółowe 
miejsce 
zamontowania 
konstrukcji 
przedstawia 
dokumentacja 
zgłoszenia robót 
budowlanych  
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Lp. Nazwa Opis Uwagi 

I.B.1 Opracowanie projektów 
graficznych ekspozycji tablic 

Zamówienie obejmuje wykonanie 
projektów graficznych informacji 
turystycznej -  charakterystycznych 
dla każdej miejscowości 
(5 wariantów).  
Materiał informacyjny na większej 
tablicy (szer. 150 cm) będzie 
promował godne obejrzenia obiekty 
w danej miejscowości oraz szlaki 
turystyczne przez tę miejscowośd 
przebiegające (istniejące i planowane)  
Do tego celu wykorzystana będzie 
nieodpłatnie mapa turystyczna 
opracowana przez LGD "MDiG", z 
której zostanie przez oferenta 
wyodrębniona mapa danej 
miejscowości, uzupełniona o jej herb, 
krótką historię oraz fotografie 
zabytków i atrakcji, które warto 
zobaczyd. 
Dla drugiej tablicy, o szerokości 70 
cm, oferent dobierze ciekawe zdjęcia 
z danej miejscowości – które będą 
stanowid tło dla informacji. Tablica 
zostanie zaopatrzona w  listwy 
zaciskowe do montowania plakatów, 
ogłoszeo i innych  informacji 
okresowo aktualizowanych. 
Rozmieszczenie tych elementów 
umożliwi zamontowanie wydruków 
typowych formatów: A3, A4, …. . 
Projekt ekspozycji winien zawierad 
oznaczenie w postaci logo i części 
tekstowej, zgodnie z załączonym 
wzorem. 

Wydruk 
poglądowy 
mapy zawiera 
załącznik nr  
(mapę o 
wymaganej 
rozdzielczości 
wybrany 
oferent otrzyma 
na nośniku 
informatycznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór 
oznakowania 
projektu 
zgodnie z księgą 
znaku  

I.B.2 Wydruk ekspozycji do tablic 
informacyjnych 

Zamówienie obejmuje wydruk 
ekspozycji  do 10 tablic (5 wariantów) 
- informacji turystycznej na trwałym 
podłożu, zabezpieczonej od wpływów 
atmosferycznych. 
Wykonawca zamocuje również 
wydrukowaną ekspozycję na tablicy 
informacyjnej  

 

 


