
Katowice: Wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2008 oraz wizerunku województwa i 
identyfikacji mieszkańców z regionem oraz sporządzenie raportu końcowego.

Numer ogłoszenia: 107004 - 2008; data zamieszczenia: 20.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, woj. śląskie, tel. 0 32 207 20 71, fax 0 32 207 20 72.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.silesia-sot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 
2008 oraz wizerunku województwa i identyfikacji mieszkańców z regionem oraz sporządzenie raportu końcowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie koncepcji metodologicznej projektu wraz z uzasadnieniem wyboru metod 
i technik badawczych, z uwzględnieniem co najmniej takich metod badawczych jak desk research, focus group interview. 
Skonstruowanie narzędzi badawczych oraz schematu doboru prób do badań z określeniem wielkości próby, harmonogramu, ilości i miejsc przeprowadzanych 
badań. 
Realizacja, monitorowanie i kontrola przeprowadzenia badań. 
Opracowanie wyników oraz raportów, które zostaną przekazane Zamawiającemu w postaci pisemnej oraz elektronicznej na CD w liczbie po 3 egzemplarze w 
każdej wersji. Raport końcowy należy sporządzić z uwzględnieniem następujących elementów: opisowa cześć metodologiczna, szczegółowe wyniki badań 
przedstawione w postaci map, tabel, wykresów, materiałów analitycznych i źródłowych. Raport końcowy należy sporządzić w plikach Word, a dane liczbowe w 
postaci plików Excel. 
Prezentacja wyników badań. 
Przeniesienie nieodpłatnie na Zamawiającego praw autorskich do metodologii badań oraz raportu końcowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.30.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Każdy Wykonawca może złożyć tylko 
jedną ofertę. 
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, sporządzoną na druku (FORMULARZ ORERTOWY), stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ lub w zgodzie z nim. 
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż 
do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego 
przez osoby do tego upoważnione. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną zapewniającą pełną czytelność jej treści i format nie większy niż A4. Arkusze o 
większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany 
naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane. 

Opis kryteriów oceny / Znaczenie 
Cena - 50 % 
Zawartość merytoryczna konspektu przedstawiającego sposób realizacji przedmiotu zamówienia - 50% 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: Ceną oferty jest kwota podana w Formularzu Ofertowym. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 
wykonania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 
Cena musi być podana w wysokości brutto (liczbowo i słownie) oraz w wysokości netto i podatek VAT. 
Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp; zawarte w formularzu ofertowym, - 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, przeprowadzonych co najmniej trzech badań ankietowych zgodnie ze standardami Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku 
(OFBOR) o złożoności porównywanej z zakresem zamówienia, z których każde miało cenę powyżej 150 000 zł brutto oraz referencje potwierdzające 
należyte wykonanie tych usług. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 2 do SIWZ; 
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Zespół Koordynujący, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 
3 do SIWZ 
- Aktualny certyfikat potwierdzający jakość wykonanych usług w zakresie badań jakościowych oraz ilościowych. 

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 50 
• 2. Zawartość merytoryczna konspektu przedstawiającego sposób realizacji przedmiotu zamówienia - 50

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.silesia-sot.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Śląska Organizacja Turystyczna 
ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2008 godzina 09:15, miejsce: Śląska Organizacja 
Turystyczna 
ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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