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Oznaczenie sprawy: ZP/271/01/2020                  Załącznik nr 1b 
 

Przedmiar 
e-narzędzie: aplikacja mobilna pod nazwą "Aplikacja mobilna dla zwiedzających Muzeum - Orawski Park 
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej" wraz z wdrożeniem  i audiodeskrypcją i obsługą techniczną 

 

LP. Pozycja ilość 
maks. 

Jedn. 
miary 

Wartość netto  

1. Aplikacja na smartfony (Android 5.0 i wyższe) 
– wdrożenie. Wprowadzenie wybranych 
modułów, logotypów, indywidualizacja szaty 
graficznej, umieszczenie treści w CMSie, 
przeszkolenie personelu, umieszczenie na 
serwerze, w sklepach itp. 

1 szt.  

2. Aplikacja na smartfony (iPhone/ iOS 9.0 i 
wyższe) – wdrożenie. Wprowadzenie 
wybranych modułów, logotypów, 
indywidualizacja szaty graficznej, umieszczenie 
treści w CMSie, przeszkolenie personelu, 
umieszczenie na serwerze, umieszczenie w 
sklepach itp. 

1 szt.  

3. Wykonanie ilustrowanej mapy graficznej 
terenu skansenu wraz z ikonografią 
przedstawiającą m.in. obiekty (budynki, POI), 
szlaki piesze i cieki wodne) oraz jej kalibracja 
pod rozwiązania mobilne. 

1 szt.  

4. Moduł: Zwiedzanie wystawy stałej 
Opracowanie scenariusza w j. polskim - 
wizyta w obiekcie Zamawiającego, 
opracowanie scenariusza przez redaktorów z 
udokumentowanym doświadczeniem, oraz 
ustalenie wyglądu i zasady działania aplikacji, 
zebranie tracków GPS itd. 

45 min.  

5. Moduł: Zwiedzanie wystawy stałej 
Nagranie lektorskie na jeden głos w j. polskim 
- profesjonalny lektor z udokumentowanym 
doświadczeniem.  

45 min.  
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6. Moduł: Zwiedzanie wystawy stałej 
Tłumaczenie na j. słowacki tekstu 
Zamawiającego - profesjonalny tłumacz z 
udokumentowanym doświadczeniem. 

100 000 znaki ze 
spacjami  

 

7. Moduł: Zwiedzanie wystawy stałej 
Tłumaczenie na j. angielski tekstu 
Zamawiającego - profesjonalny tłumacz z 
udokumentowanym doświadczeniem. 

100 000 znaki ze 
spacjami  

 

8. Moduł: Ścieżka przyrodnicza  
Opracowanie scenariusza w j. polskim - 
przystosowanie przekazanych scenariuszy do 
audioprzewodnika. 

120 min.  

9. Moduł: Ścieżka przyrodnicza  
Nagranie ścieżki na jeden głos  
w j. Polskim - profesjonalny lektor z 
udokumentowanym doświadczeniem. 

120 min.  

10. Moduł: Ścieżka przyrodnicza  
Tłumaczenie na j. słowacki tekstu 
Zamawiającego -profesjonalny tłumacz z 
udokumentowanym doświadczeniem. 

190 000 znaki ze 
spacjami  

 

11. Moduł: Ścieżka przyrodnicza  
Tłumaczenie na j. angielski tekstu 
Zamawiającego - profesjonalny tłumacz z 
udokumentowanym doświadczeniem. 

190 000 znaki ze 
spacjami  

 

12. Moduł: Gry terenowe 
Przebudowa opisów gier terenowych  
(ang. ‘questów’) na formę dopasowaną do 
wersji mobilnej. 

80 min.  

13. Moduł: Gry terenowe 
Nagranie lektorskie w j. polskim -  
do 4 głosów przez lektorów z 
udokumentowanym doświadczeniem, efekty 
dźwiękowe. 

80 min.  

14. Moduł: Zwiedzanie wystawy stałej 
Opracowanie ścieżki w zwiedzania Polskim 
Języku Migowym. 

45 min.  
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15. Moduł: Ścieżka przyrodnicza  
Opracowanie ścieżki przyrodniczej w Polskim 
Języku Migowym. 

80 min.   

16. Audiodeskrypcja w j. polskim 
Opracowanie scenariusza Zwiedzania 
Wystawy Stałej i Ścieżki przyrodniczej metodą 
audiodeskrypcji wraz z nagraniem przez 
lektorów z udokumentowanym 
doświadczeniem. 

100 min.  

17. Audiodeskrypcja w języku słowackim 
Opracowanie scenariusza Zwiedzania 
Wystawy Stałej i Ścieżki przyrodniczej metodą 
audiodeskrypcji wraz z nagraniem przez 
lektorów z udokumentowanym 
doświadczeniem. 

100 min.  

18. Obsługa techniczna aplikacji 1 rok  

 Razem netto    

 VAT    
 Razem brutto    

 


