
Fundacja Edukacji Pozaformalnej  

w Bielsku-Białej 

 

  

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary,   
Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International 

Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for 

sustainable regional cooperation in Central Europe. 

Zapytanie ofertowe 

Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na graficzne oraz 

informatyczne przygotowanie i opracowanie czterech map: 

1) mapy pogranicza polsko-słowackiego – strona polska – wraz z zaznaczeniem wskazanych – 25 miejsc 

– na mapie; 

2) mapy pogranicza polsko-słowackiego – strona słowacka – wraz z zaznaczeniem wskazanych – 25 

miejsc – na mapie; 

3) mapy pogranicza polsko-słowackiego – strona polska – wraz z pozostawieniem pustych pól na 

indywidualne zaznaczenie wskazanych 25 miejsc przez użytkowników; 

4) mapy pogranicza polsko-słowackiego – strona słowacka – wraz z pozostawieniem pustych pól na 

indywidualne zaznaczenie wskazanych 25 miejsc przez użytkowników. 

W wyborze oferty będą brane pod uwagę: 

1) zaoferowana kwota usługi – 60%; 

2) doświadczenie oferenta w podobnych działaniach – 40%. 

 

Ofertę należy składać elektronicznie pod adres: dagmara.mika@gmail.com lub osobiście pozostawiając 

w siedzibie fundacji: ul. Bukowa 12, 43-300 Bielsko-Biała. 

Ofertę należy złożyć do 7 marca br. do godziny 15:00. 

Inquiry 

The Non-Formal Education Foundation in Bielsko-Biała invites you to submit an offer for graphic and 

IT preparation and development of four maps:  

1) map of Polish-Slovak transborder area - Polish side - with marking the indicated - 25 places - on 

the map;  

2) map of Polish-Slovak transborder area - Slovak side - with marking the indicated - 25 places - on 

the map;  

3) map of Polish-Slovak transborder area - Polish side - with empty fields for individual marking of 

indicated 25 places by users;  

4) maps of Polish-Slovak transborder area - Slovak side – with  empty fields for individual marking of 

indicated 25 places by users.  

The offer should be submitted electronically to the following address: dagmara.mika@gmail.com or in 

person at the seat of the foundation: ul. Bukowa 12, 43-300 Bielsko-Biała. 

The selection of the offer will take into account:  

 

1) the amount of offered service - 60%;  

2) the experience in similar activities - 40%. 

 

The offer must be submitted by March 7 this year until 15:00 

mailto:dagmara.mika@gmail.com

