
Lokalna Grupa Działania „Jagiellooska Przystao”    Parczew, 3 - 12 - 2013 

ul. Harcerska 8 

21-200 Parczew 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania przesłane przez oferentów w dniu 2.12.2013r.  w związku z zaproszeniem do 

składania ofert z dnia 26 - 11 - 2013 roku zamieszczonym na stronie www.lgdparczew.pl. 

 

 

Odpowiedzi na pytania I oferenta: 

1. Transport i poruszanie się po terenach objętych realizacją leży po stronie Wykonawcy. 

2. Uzależnione od organizacji pracy Wykonawcy. 

3. Zamawiający zakłada, że nie będzie większy niż 100 km po każdej gminie w każdej LGD 

uwzględniając odp. zawartą w pkt. 2 . 

4. Dziękujemy za wskazanie omyłki. "mapa lokalizacji" i "mapa zwiedzanego terenu z zaznaczonymi 

panoramami" – to jest to samo i oznacza umiejscowienie panoram na mapie. 

5. Nie dotyczy czyt. odp. w pkt.6 i 7.  

5.1; 5.2; 5.3; 5.4  - czyt. odp. w pkt.6 i 7. 

6. "obsługa posprzedażowa - bieżąca aktualizacja"- termin ten oznacza: 

1) Dostosowanie wykorzystanych przez Wykonawcę technologii poszczególnych elementów 

spaceru wirtualnego umożliwiającego ich prawidłowe funkcjonowanie w okresie 

gwarancyjnym.  

2) Bieżąca aktualizacja co najmniej dwa razy w roku z materiałów dostarczonych przez 

Zamawiającego lub z materiałów wykonanych przez Wykonawcę na oddzielne zamówienie. 

7. a; b; c; d; e odp. j.w. 

8. Nagranie lektorskie – zapewnia Wykonawca. 

a. W specyfikacji zapytania ofertowego jest określone. W jednym polskim. 

b. Tekst w ilości max 3 zdao do panoram i zdjęd (na tym etapie nie jesteśmy w stanie 

podad ilości znaków), menu (zakładki, zapowiedź max 1xA4). 

c. Nie dotyczy. 

d. Panoram, zdjęd, ewentualnie menu. 

e. Dotyczy również aktualizacji. 

9. Wykonawca. 

10. Tłumaczenie będzie wykorzystane do panoram, zdjęd, zakładek  i zapowiedzi z menu. Patrz odp. 

w pkt. 8. 

11. Bing Maps i Google Maps. 

12. Wykonawca. 

13. Nie dotyczy. 

14. a) TAK. 

b) TAK. 

c) TAK. 

d) NIE. 

15. NIE. 

 

16.  



a. Scenariusze powstaną w porozumieniu do uzgodnienia z wykonawcą. 

b. Z wykorzystanie panoram sferycznych, grafiki, tekstu, zdjęd w uzgodnieniu z 

wykonawcą. 

c. j.w. 

 

17.  

a) NIE. 

b) NIE. 

c) NIE. 

d) NIE. 

e) NIE. 

f) Scenariusze gier mają byd zgodne z zapytaniem ofertowym. 

g) Wykonawca. 

18 . Wykonawca odpowiada za wykonanie do wielkości nośnika DVD. 

19.  Zamawiający dopuszcza aby mapa w wersji DVD działała online jeżeli Wykonawca nie będzie 

posiadał map poglądowych bądź uproszczonych itp.  

20. 

a) Formę katalogu proponuje  Wykonawca (min. spis teleadresowy z odnośnikami 

www) 

     b) Tak  w zakresie zastosowanej mapy online ( ewentualnie ze spacerem wirtualnym). 

c) Wykonawca. 

d) Nie. 

 

21. Brak podpisanego protokołu odbioru uniemożliwia wypłatę za wykonaną usługę.  

 

 

 

Odpowiedzi na pytania II oferenta: 

1. Nie 

2. Potwierdzam 

 

 

Zamawiający nie stwierdza zmiany lub treści zapytania ofertowego i zgodnie z pkt. 16 ust.1 zapytania 

ofertowego nie przedłuży terminu składania ofert. 

 

 

 

          Z wyrazami szacunku 

 

          Janusz Tryniecki 


