Strefy aktywności gospodarczej w Małopolsce – katalog 2015
1. Cel główny i cele szczegółowe zamówienia
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), działające w strukturze
Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego (UMWM), zamierza zlecić przygotowanie katalogu „Strefy aktywności
gospodarczej w Małopolsce – katalog 2015”. Uzyskane z opracowania dane mają dostarczyć
aktualne informacje potrzebne do prowadzenia polityki proinwestycyjnej oraz gospodarczej
Województwa Małopolskiego, a w szczególności służyć pomocą przy obsłudze inwestorów
zagranicznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w Małopolsce. Informacje
o Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera są dostępne na stronie: http://www.coie.gov.pl.
2. Przedmiot zamówienia
Zamówienie ma na celu stworzenie opracowania zawierającego skatalogowane
informacje o istniejących, tworzonych i planowanych strefach aktywności gospodarczej (dalej
w treści dokumentu: SAG albo wymiennie zastosowane w odpowiednim przypadku: strefa
aktywności gospodarczej).
Przez pojęcie strefa aktywności gospodarczej rozumiane są obszary służące, jako
narzędzia wspierania inwestycji zagranicznych przewidziane w Strategii rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013 oraz w Strategii rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011–2020. Utworzone w ramach realizacji Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego: Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności
gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha oraz Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności
gospodarczej o powierzchni 2-20 ha:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/Strony/default.aspx
- informacje o strefach aktywności gospodarczej powyżej 20 ha:
Fundusze w Małopolsce » MRPO » Nabory » Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności
gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayApplication.aspx?List=
03a5dd6c-b6d3-4ff0-a1748ebebfc313c6&Source=http%3A%2F%2Fwww.fundusze20072013.malopolska.pl&ID=31
- informacje o strefach aktywności gospodarczej 2-20 ha:
Fundusze w Małopolsce » MRPO » Nabory » Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności
gospodarczej o powierzchni 2-20 ha
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayApplication.aspx?List=
03a5dd6c-b6d3-4ff0-a174-8ebebfc313c6&ID=44
oraz utworzone w oparciu o zapisy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2004 – 2006:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/zporr/doc/lista_dofinansowania_zporr.pdf
i w ramach programów przedakcesyjnych, np. PHARE.
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W opracowaniu Wykonawca ma uwzględnić strefy aktywności gospodarczej już
istniejące i tworzone w ramach wyszczególnionych wyżej programów, a także dokonać
rozeznania wśród jednostek samorządu terytorialnego, czy w ciągu najbliższych 3 lat
planowane jest utworzenie kolejnych SAG w oparciu o dofinansowanie z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Informacja o programie
dostępna jest na stronie internetowej:
http://www.fundusze.malopolska.pl/
Opracowanie będące przedmiotem zamówienia stanowić ma źródło niezbędnych
informacji zgromadzonych w formie zapewniającej łatwy dostęp do informacji oraz ich
prezentację inwestorom zagranicznym podczas spotkań biznesowych. Katalog stref
aktywności gospodarczej zawierać ma podstawowe informacje o strefach aktywności
gospodarczej w Małopolsce, takie jak:
1. Lokalizacja – umiejscowienie SAG na mapie województwa małopolskiego.
2. Powierzchnia istniejącej, tworzonej albo planowanej SAG. Informacja o ewentualnej
możliwości powiększenia strefy aktywności gospodarczej lub możliwości zakupu
sąsiadujących działek z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej.,
3. Lokalizacja na terenie SAG podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej utworzonej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych
strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 282 ze zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie krakowskiej
specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 714 ze zm.),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie katowickiej
specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 229 ze zm.),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie mieleckiej
specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jedn. Dz. U. nr 232, poz. 1555 ze zm.).
4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego ewentualnie w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na terenie której
zlokalizowana jest SAG.
5. Sieć istniejących połączeń komunikacyjnych / sieć planowanych połączeń
komunikacyjnych – schematyczna mapka powiązań komunikacyjnych z odległościami
do: Krakowa, międzynarodowego portu lotniczego w Balicach, Warszawy, granic
Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy.
6. Istniejące uzbrojenie / planowane uzbrojenie (wraz z informacją o dostępnej mocy /
ilości możliwych do dostarczenia mediów) – informacja o istniejącym uzbrojeniu SAG
(prąd, woda, gaz, kanalizacja) wraz informacją o parametrach istniejącej sieci
uzbrojenia (dostępna moc prądu, dostępna objętość gazu, wody, możliwa do odbioru
objętość ścieków), istnienie kanalizacji burzowej, odległość do przyłączy. Informacja
o planowanych do wykonania instalacjach mediów w ramach tworzenia SAG, jeśli
takie prace planowane są do wykonania.
7. Mapa strefy aktywności gospodarczej – schematyczny rzut terenu SAG.
8. Mapkę połączeń komunikacyjnych. Informacja o odległościach do: autostrady A4, 1
lub 2 najbliższych dróg krajowych, linii kolejowej, bocznicy kolejowej. Informacja
o drodze dojazdowej do SAG.
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9. Zdjęcia lub wizualizacje (jeśli są dostępne). Fotografie w ilości 2 albo 3 ilustrujące
SAG. Wizualizacja, jeśli istnieje (została opracowana przez gminę) i jest dostępny plan
zagospodarowania strefy wraz z jej wizualizacją.
10. Panoramę lotniczą SAG.
11. Zwięzły opis strefy aktywności gospodarczej oraz zakresu prac związanych z budową
SAG.
12. Wykaz najważniejszych przedsiębiorców działających / zamierzających rozpocząć
działalność na terenie strefy aktywności gospodarczej oraz najważniejszych zakładów
przemysłowych działających w sąsiedztwie strefy, obejmujący firmę przedsiębiorcy
i przedmiot jego działalności. Ze względu na różną wielkość i charakter stref nie ma
możliwości wskazania kryteriów doboru przedsiębiorstw i ilości wskazanych
podmiotów. Informacja ma wskazać ewentualne możliwości kooperacji albo charakter
działalności w strefie albo jej otoczeniu, np.: Werner – Kenkel – opakowania z tektury
i kartonu w Bochni, MAN – Trucks sp. z o.o. – przemysł motoryzacyjny
w Niepołomicach itp.
13. Informacja o dofinansowaniu budowy strefy aktywności gospodarczej ze środków
europejskich / regionalnych / innych – wzmianka o dofinansowaniu ze środków
pomocowych i kwocie dofinansowania.
14. Ponadto zamawiający opracuje wektorową mapę istniejących i planowanych SAG, wg
następujących wytycznych:
Wykonawca opracuje wektorową mapę istniejących SAG w ilości: 35 (liczba
do zweryfikowania) i planowanych obszarów SAG w ilości wynikającej z
przeprowadzonej analizy w formacie GIS zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1) Obszary SAG należy zwektoryzować na podkładzie i z dokładnością do działek
ewidencyjnych.
2) System odniesień przestrzennych dla danych wynikowych to PL- 1992.
3) Powyższe dane należy zapisać w formacie *.shp (bądź geobazie plikowej pod
ArcGIS 10.1); dla obszarów SAG należy pozyskać atrybuty:
a) nazwa strefy,
b) nazwa miasta / gminy,
c) powierzchnia (aktualna / planowana),
d) odległość od Krakowa,
e) odległość od autostrady A4 i / albo 1 lub 2 dróg krajowych,
f) odległość od portu lotniczego w Balicach.
4) Wszystkie opracowane obszary, o których mowa powyżej zostaną opublikowane w
systemie
Małopolskiej
Infrastruktury
Informacji
Przestrzennej
(http://miip.geomalopolska.pl), który oparty jest na rozwiązaniu ArcGISServer 10.1.
5) W trakcie prac należy wykorzystać kompozycję mapową pochodzącą
z systemu MIIP pod nazwą „Specjalne Strefy Ekonomiczne”.
6) Przekazane dane wynikowe będą podlegały kontroli przez Zamawiającego
na etapie odbioru przedmiotu umowy.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do opracowywanych przez
Wykonawcę danych na każdym etapie realizacji umowy.
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Ze względu na charakter opracowania, które ma być narzędziem pracy służącym
promocji SAG, dane winny być zaprezentowane w formie haseł, tabel, wykazów, grafów
z położeniem nacisku na czytelność i łatwość dostępu do danych. Część opisowa powinna
być krótka i zwięzła, zawierać najważniejsze informacje. Na prezentację każdej ze stref
aktywności gospodarczej przeznaczone ma być minimum 6 stron formatu A4 zapisane
w formie pliku PDF (5 stron opisowych oraz dodatkowa/e z fotografiami), z następującymi
zastrzeżeniami:
1. Opis każdej SAG stanowić będzie osobny folder.
2. Opis każdej SAG zostanie zamieszczony w osobnym folderze zawierającym
łącznie 5 plików:
1) W formie prezentacji programu Power Point lub innego umożliwiającego
prezentację i edycję na komputerach działających pod kontrolą systemu
operacyjnego Microsoft Windows XP lub nowszym z zainstalowanym pakietem
oprogramowania Microsoft Office 2010 i nowszym - wersja polska i wersja
angielska,
2) plik w formacie PDF nie większy niż 2 MB – wersja polska i wersja angielska,
3) plik zawierający panoramę lotniczą 360° nieruchomości z wysokości.
Całość powinna zostać przygotowana wg jednego, powtarzalnego schematu, którego
wzór stanowi załącznik nr 1. Zadaniem wykonawcy będzie zaktualizowanie i uzupełnienie
informacji zawartych w katalogu, którym dysponuje zamawiający, opracowanie nowej szaty
graficznej i uzupełnienie o nowe zdjęcia wraz z łączami do panoram lotniczych.
Wykonawca stworzyć ma w formie tabeli listę stref aktywności gospodarczej
w Małopolsce, zamieszczoną na końcu katalogu zawierającą następujące dane: nazwa SAG,
lokalizacja (nazwa miasta / gminy), powierzchnia SAG, powierzchnia wolna
(do zagospodarowania), powierzchnia specjalnej strefy ekonomicznej na terenie SAG,
odległość od autostrady A4 (istniejąca / w budowie), odległość od Krakowa, odległość
od lotniska w Balicach.
Uwaga: Zamawiający dysponować będzie informacją o infrastrukturze dostępnej
w większości istniejących SAG. Zadaniem wykonawcy będzie weryfikacja i uzupełnienie
informacji.
Wykonawca dokona rozeznania wśród jednostek samorządu terytorialnego (urzędy
miast i gmin) czy planowane jest przez nie tworzenie w przyszłości kolejnych stref
aktywności gospodarczej, poza ujętymi w wynikach naborów do Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, a jeżeli tak to zgromadzi dane analogiczne do ww.
w pkt. 1 – 12, a w braku możliwości zgromadzenia danych, zamieści wzmiankę o planowanej
strefie na stronie z tabelarycznym zestawieniem istniejących stref aktywności gospodarczej.
Całość informacji przetłumaczona ma być przez Wykonawcę na język angielski.
3. Kryteria oceny złożonych ofert oraz ich znaczenie procentowe
1. Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena badania: 0 - 70 pkt
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 maksymalną ocenę 70 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty,
z wyższymi cenami, zostaną ocenione według wzoru:

najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cena =

x 70 pkt
cena ocenianej oferty

b) Doświadczenie oferenta w zakresie opracowań dotyczących terenów
inwestycyjnych przygotowanych dla jednostek samorządu terytorialnego albo
podmiotów zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi o wartości usługi
nie mniejszej niż 30 000 zł brutto: 0 - 15 pkt
Punkty będą przyznawane
na przestrzeni 3 ostatnich lat:

według

następujących

zasad

za

zrealizowanie

 0 pkt - nie więcej niż 2 usług;
 5 pkt- od 3 do 5 usług;
 10 pkt – powyżej 5 usług;
 15 pkt – powyżej 10 usług;
c) Doświadczenie oferenta w zakresie usług polegających na wykonaniu panoram
lotniczych dla kompleksu co najmniej 3 terenów inwestycyjnych wykonanych dla
jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów zarządzających specjalnymi
strefami ekonomicznymi: 0 - 15 pkt
Punkty będą przyznawane
na przestrzeni 3 ostatnich lat:

według

następujących

zasad

za

zrealizowanie

 0 pkt - nie więcej niż 2 usług;
 5 pkt- od 3 do 5 usług;
 10 pkt – powyżej 5 usług;
 15 pkt – powyżej 10 usług;
2. Punkty za wypełnienie kryteriów opisanych w punkcie 5.1.b i 5,1.c zostaną przyznane
jeśli oferent potwierdzi ich spełnienie stosownymi dokumentami (rekomendacje,
protokoły odbioru).
3. Maksymalna liczba punktów, jakie łącznie może otrzymać przedstawiona oferta
wynosi 100.
4. Z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najlepszą (uzyska najwyższą liczbę
punktów), zostanie podpisana umowa w celu realizacji zamówienia.
4. Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się
doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
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1) co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu opracowań dotyczących
terenów inwestycyjnych przygotowanych dla jednostek samorządu terytorialnego albo
podmiotów zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi o wartości usługi nie
mniejszej niż 30 000 zł brutto, lub
2) co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu panoram lotniczych dla kompleksu
co najmniej 3 terenów inwestycyjnych wykonanych dla jednostek samorządu terytorialnego
lub podmiotów zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.
Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać
na zasobach innych podmiotów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału
w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty
załączone do oferty
5. Zarys metodologiczny
Badanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem następujących metod i technik
badawczych:
1) analiza danych monitoringowych - Wykonawca przeprowadzi analizę dokumentów,
opracowań, baz danych i innych materiałów dotyczących stref aktywności
gospodarczej zlokalizowanych na terenie Małopolski,
2) wywiad telefoniczny,
3) wywiad bezpośredni osobisty.
W przypadku braku zidentyfikowania wymienionych przez Zamawiającego elementów
analizy, Wykonawca pozyska powyższe informacje na podstawie dodatkowych metod
badawczych.
5.1. Analiza danych monitoringowych
Pierwszym etapem analizy będzie przegląd dokumentów i danych zastanych oraz
zgromadzenie informacji na temat stref aktywności gospodarczej na podstawie istniejących
źródeł, głównie zasobów internetowych.
5.2. Wywiad telefoniczny
Wywiad telefoniczny przeprowadzony zostanie na podstawie opracowanego przez
wykonawcę kwestionariusza z pracownikiem odpowiadającym za obsługę przedsiębiorców
w danej gminie albo powiecie lub innym pracownikiem merytorycznym. Technika ta będzie
miała również zastosowanie w celu potwierdzenia lub zaktualizowania pozyskanych danych
i informacji. Może być punktem wyjścia do przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu
osobistego z daną osobą.
5.3. Wywiad bezpośredni osobisty
Doprecyzowanie i uszczegółowienie pozyskanych danych w wyniku rozmowy
bezpośredniej ankietera z respondentem.
6. Źródła informacji
Podstawowe źródła danych dotyczące stref aktywności gospodarczej, które
Wykonawca może wykorzystać, to dane udostępnione przez Zamawiającego, dane urzędów
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gmin oraz starostw powiatowych, na których terenie zlokalizowane są lub będą strefy
aktywności gospodarczej. Wykonawca może opierać się również na następujących źródłach:
1) ogólnopolskie dzienniki m.in.: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta
Prawna, Gazeta Wyborcza;
2) prasa regionalna m.in.: Dziennik Polski, Gazeta Krakowska;
3) prasa lokalna właściwa dla gmin i powiatów w Małopolsce;
4) prasa branżowa, specjalistyczna m.in.: Nowy Przemysł, Inwestor, Nowe Życie
Gospodarcze, Warsaw Business Journal;
5) informacje ze stron internetowych Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, izb
handlowych / gospodarczych zlokalizowanych na terenie Małopolski, jednostek
samorządu terytorialnego Małopolski, spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi posiadającymi podstrefy na terenie województwa małopolskiego,
krakowskie, katowickiej i mieleckiej;
6) newslettery branżowe.
Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną bazę danych numerów i adresów poczty
elektronicznej urzędów miast i gmin Małopolski.
Wskazana powyżej lista dokumentów nie ma charakteru zamkniętego. Może one ulegać
rozszerzaniu zarówno na wniosek Wykonawcy jak i Zamawiającego.
7. Termin realizacji pełnej usługi to:
Od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 30 września 2015 r.
8. Sposób zapłaty
Po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na numer rachunku bankowego
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie określonym w zawartej umowie,
nie krótszym niż 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
9. Współpraca z Zamawiającym
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym podczas
realizacji zamówienia na zasadach określonych przez Zamawiającego.
Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz współpracy
z Zamawiającym, w tym:
1. stosowania się do wytycznych i metodologii zatwierdzonej przez Zamawiającego;
2. pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb
w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego jednak nie więcej niż 5,
kontakty telefoniczne i e-mail);
3. wyznaczenia przez wykonawcę osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia –
kierownik projektu – wraz z podaniem aktualnych danych kontaktowych: telefon,
e-mail;
4. sprawnego udzielania odpowiedzi na zapytania zamawiającego;
5. informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach
istotnych dla realizacji badania (na bieżąco);
6. Wykonawca ma obowiązek umieszczać na wszystkich materiałach logotypy UE i POIG
zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
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Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka”,
logotyp
Województwa
Małopolskiego oraz logotyp projektu „sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów
(COIE)”, a także informację o współfinansowaniu projektu ze środków Poddziałania 6.2.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013.
10.

Konsorcjum

W przypadku gdyby badania były realizowane w konsorcjum, kierownikiem projektu ma
być osoba z zespołu Lidera konsorcjum i to ona będzie przekazywać / przesyłać
zaakceptowane przez Lidera konsorcjum dokumenty – raporty, streszczenia oraz pliki
z wymaganymi przez Zamawiającego danymi.
11. Oferta na wykonanie analizy powinna zawierać następujące dokumenty:
1)
wypełniony załącznik nr 1 - ofertę cenową zawierającą informację o związaniu
ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert,
2)
wypełniony załącznik nr 2 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie
określonym w pkt 4 zapytania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3)
aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (o ile podmiot podlega obowiązkowi wpisu
do rejestru).
W przypadku pytań, uprzejmie proszę o kontakt z panem Markiem Martynowiczem, e-mail:
marek.martynowicz@umwm.pl, tel. 12 620 91 44.
12. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do piątku, 14 sierpnia 2015 r., do godz. 16.00, na adres:
e-mail: marek.martynowicz@umwm.pl lub osobiście w sekretariacie Departamentu Rozwoju
Gospodarczego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. nr 352 (3. piętro). Wybór oferty nastąpi
14 sierpnia 2015 r., o godz. 16.15.
13. Dodatkowe informacje
1. Ilość istniejących SAG w Małopolsce: 35 w 29 gminach (do zweryfikowania przez
wykonawcę).
2. Parametry techniczne dotyczące wykonania panoram lotniczych nieruchomości
z wysokości:
1) fotografie źródłowe należy wykonać przy widoczności co najmniej 10 km,
z wysokości 30-200 metrów nad obszarem
2) minimalna rozdzielczość plików źródłowych 22 Mpix,
3) kąt widoków wynikowej prezentacji: poziomo 360 stopni i pionowo 180 stopni.
4) minimalna rozdzielczość pliku końcowego 25 000 x 12 500 pixeli.
5) wrysowanie elementów graficznych (logotypy, opisy, granice działek),
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6) maksymalna ilość pakietu danych zawierających wszystkie poziomy powiększenia30 MB,
7) minimum 4 poziomy powiększenia wczytywane dynamicznie w zależności
od aktualnego widoku
8) optymalizacja do wyświetlania na urządzeniach mobilnych
9) technologia multiplatformowa (html5, flash)
10) możliwość tworzenia połączeń pomiędzy poszczególnymi
11) mapa ukazująca lokalizację terenu oraz aktualny kierunek i szerokość widzenia
terenu,
12) możliwość umieszczania hotspotów informacyjnych na panoramie
13) umieszczenie ww. panoram na stronie Województwa Małopolskiego oraz Centrum
Business in Małopolska wraz z mapką.
3. W załączeniu Zamawiający udostępnia:
1) Informacja o SAG i specjalnej strefie ekonomicznej w Małopolsce (dane będą
podlegały weryfikacji i uzupełnieniom przez Wykonawcę),
2) przykładowy opis SAG, bez kulistej prezentacji nieruchomości z wysokości (będą
podlegały weryfikacji i uzupełnieniom przez Wykonawcę).
14. Finansowanie zamówienia
Zakup finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Kraków, 7 sierpnia 2015 r.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w Krakowie, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zastrzega sobie możliwość
nie odpowiadania na oferty jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów. Niniejsze zapytanie
nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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