
 

 

Dom Kultury w Tuchowie zaprasza do składania ofert na:  

Zadanie 1: 

Wyznaczenie szlaku historycznego pn. „Pogórzański Szlak Dumy z Niepodległej” na terenie gmin: 

Tuchów, Ciężkowice, Zakliczyn, Gromnik, Pleśna, gminy i miasta Tarnów, Wierzchosławice, w tym: 

 

• Wyznaczenie minimum 20 punktów (miejsc odnoszących się do wydarzeń historycznych  

i postaci, które związane były z odzyskaniem niepodległości). 

• Opracowanie opisów 20 punktów i ich wizualizacja. 

• Wyznaczenie przebiegu trasy w trzech wariantach: samochodowym, rowerowym i pieszym. 

• Dostarczenie gotowego śladu szlaku w formie pliku GXP. 

• Przekazanie praw autorskich do wyznaczonego szlaku. 

 

Wykonanie zadania na każdym z poszczególnych etapów musi być konsultowane  

i uzgadniane z Zamawiającym. 

 

Wyznaczenie szlaku historycznego w terminie do 3.09.2020 r. 

 

Zadanie 2: 

Opracowanie spaceru wirtualnego pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma 

Niepodległej”, na podstawie materiałów z wyznaczonego szlaku historycznego, w tym  

• Nagranie materiału video z wyznaczonych 20 punktów (miejsc odnoszących się do wydarzeń 

historycznych i postaci, które związane były z odzyskaniem niepodległości). 

• Wykonanie fotografii w wysokiej rozdzielczości miejsc odnoszących się do wydarzeń 

historycznych i postaci, które związane były z odzyskaniem niepodległości. 

• Opracowanie opisów 20 punktów i ich wizualizacja i animacja. 

• Przygotowanie materiałów źródłowych odnoszących się do historii lokalnej i historii Polski 

związanej z odzyskaniem niepodległości oraz ich umiejscowienie w spacerze. 



 

 

• Przekazanie praw autorskich do materiałów video i fotografii. 

• Wdrożenie do strony internetowej dktuchow.pl mapy interaktywnej, na którą zostanie naniesiony 

szlak GPX wraz z 20 punktami.  

• Strona według standardu i dostępności WCAG. 

 

Wykonanie spaceru wirtualnego przy zastosowaniu różnorodnych form prezentacji  

i wizualizacji.  

 

Wykonanie zadania na każdym z poszczególnych etapów musi być konsultowane  

i uzgadniane z Zamawiającym. 

 

Wykonawca powinien posiadać znajomość programowania PHP oraz środowiska CMS Wordpress.  

 

Wykonanie spaceru wirtualnego w terminie do 23.09.2020 r. 

 

Oferty należy złożyć na formularzach jak w załączeniu. 

Skan podpisanej oferty należy przesyłać e-mailem na adres: tuchowkultura@interia.pl w terminie do 

24.08.2020 r. 

 

W temacie e-maila należy wpisać nazwę zadania odpowiednio:  

Oferta na wyznaczenie szlaku historycznego pn. „Pogórzański Szlak Dumy z Niepodległej” 

Oferta na opracowanie spaceru wirtualnego pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma 

Niepodległej”. 
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