ZAŁĄCZNIK NR 1
Do zapytania ofertowego z dnia 13.03.2020 r. na usługę opracowania dokumentu zawierającego
inwentaryzację i strategiczne kierunki rozwoju w zakresie turystyki obszaru przyrodniczego rzeki San
w województwie podkarpackim.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi opracowania dokumentu
zawierającego inwentaryzację i strategiczne kierunki rozwoju w zakresie turystyki obszaru
przyrodniczego rzeki San w województwie podkarpackim w ramach projektu pn. „Odgłosy natury.
SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”, w części dotyczącej Partnera Wiodącego (LB), na którą
składa się:
1). Stworzenie dokumentu zawierającego następujące elementy:
a) opis inwentaryzacji (terenowej) obszaru rzeki San na całej długości w obszarze województwa
podkarpackiego (w tym: wskazanie stanu obecnego oznakowań wodnych, stanu infrastruktury –
przystanie, wiaty itp., spisu atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem
atrakcji/osobliwości przyrodniczych);
b) opis inwentaryzacji aktualnej oferty turystycznej (spis wypożyczalni sprzętu wodnego np. kajaki,
pontony etc. w regionie, spis organizatorów realizujących pakiety turystyczne na obszarze rzeki San)
c) propozycje nowych produktów turystycznych (min. 3 pakiety turystyczne);
d) spis wniosków i rekomendacji po spotkaniu konsultacyjnym z branżą turystyczną działająca
w obszarze turystyki wodnej na pograniczu Polsko-Ukraińskim;
e) wytypowanie i opis 3 najbardziej atrakcyjnych i najbezpieczniejszych odcinków rzeki San
(w podziale na możliwość spływu flisackiego, pontonowego i kajakowego). Opis zawierał będzie
szczegóły umożliwiające turyście spłynięcie danym odcinkiem rzeki w sposób precyzyjny, atrakcyjny
i bezpieczny (uwzględni informacje na temat bezpieczeństwa uprawiania turystyki wodnej
i ciekawostki przyrodnicze na wytypowanym odcinku);
f) rekomendacje dla osób niepełnosprawnych (możliwości włączenia osób niepełnosprawnych do
skorzystania z oferty turystyki wodnej na Sanie)
g) rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa uprawiania turystyki wodnej na obszarze rzeki San
(w tym rekomendacje dotyczące dodatkowych oznakowań, infrastruktury).
2). Tłumaczenie dokumentu na język ukraiński.
3). Uczestnictwo w dwóch spotkaniach roboczych (konsultacyjnych) polsko-ukraińskiej grupy
ekspertów (jedno spotkanie w Rzeszowie, jedno spotkanie we Lwowie).
4). Uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym i zredagowanie podsumowania, wniosków ze
spotkania z branżą turystyczną działająca w obszarze turystyki wodnej na pograniczu PolskoUkraińskim (organizacja i finansowanie spotkania po stronie Zamawiającego na terenie województwa
podkarpackiego)
5). Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych i pokrewnych do dokumentu – strategii oraz
wyłączne prawo do autorskich praw zależnych i zezwolenia na wykonywanie autorskich praw
zależnych w odniesieniu do tego dokumentu.
6). Termin zakończenia realizacji zamówienia: 12.05.2020 r. rozumiany jako data złożenia
zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu w formie papierowej w siedzibie biura
Zamawiającego (złożenie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym).
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