
OPIS UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i numer projektu: Śląski System Informacji Turystycznej
2. Priorytet/działanie/poddziałanie: 
Priorytet III, Działanie 3.3. Systemy Informacji Turystycznej 
3. Beneficjent udzielający zamówienia: Śląska Organizacja Turystyczna, 
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
4. Przedmiot zamówienia:

Śląska Organizacja Turystyczna zwróciła się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym określenia 
ceny zamówienia, którego przedmiotem jest  napisanie tekstów turystyczno-krajoznawczych do:

a) 5 ilustrowanych przewodników turystycznych po subregionach województwa śląskiego 
obejmujących swoim zakresem merytorycznym, następujące części : 
- Śląsk cieszyński, 
- Beskidy, 
- Aglomeracja Górnośląska + Zagłębie, 
-Część północna województwa śląskiego, Częstochowa, śląska część Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, ziemia lubliniecka)
- Część południowo- zachodnia województwa śląskiego (Rybnik, Wodzisław Śląski, Racibórz, 
Jastrzębie Zdrój)
W sumie 5 przewodników ma objąć swoim zakresem cały obszar województwa śląskiego. 

Przewidywany format każdego przewodnika to ok. 10,5 x 21 cm, objętość  po 100 stron każdy. 
Na każdej stronie zostaną zamieszczone ok. 2-3 zdjęcia.

b) 1- go przewodnika turystycznego po całym województwie śląskim
Format 10,5 x 21 cm, objętość 200 stron. Na każdej stronie zostaną zamieszczone ok. 2-3 zdjęcia.



Przewidywana ilość tekstu w sumie dla wszystkich przewodników łącznie- nie mniej niż 240 
stron tekstu komputerowego, 1800 znaków wraz ze spacjami. (Word; czcionka: Times New 
Roman 12)

Założenia merytoryczne do każdego z 6 przewodników: 
Napisanie autorskich tekstów turystyczno-krajoznawczych obejmujących:
- wstęp  do każdego z 6 przewodników: (ogólna charakterystyka; położenie; najważniejsze 
atrakcje),
- informacje na temat atrakcji turystycznych, przyrodniczych, architektonicznych, 
w tym informacje na temat godzin otwarcia, kosztu wstępu, kontaktu, dokładnego adresu.
- informacje praktyczne (informacje turystyczne, wybrana baza noclegowa, wybrana baza 
gastronomiczna)
- informacje na temat instytucji kultury i atrakcji turystycznych oraz miejsc  i form spędzania 
wolnego czasu,
- ciekawostki, w tym kulturowe, gastronomiczne, dotyczące osób pochodzących z regionu.

Ofertę należało składać w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2011r. do godziny 12:00. 
Oferty, które wpłynęły po terminie nie były rozpatrywane.

Wymagania:
Warunkiem wzięcia udziału w porównaniu ofert było doświadczenie, na które składa się:
- minimum 2 publikacje poświęcone kulturze regionalnej województwa śląskiego, 
- w tym 1 publikacja krajoznawcza z terenu całego województwa śląskiego.

Dodatkowe założenia:
Teksty zostaną dostarczone do Wykonawcy w formie elektronicznej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznego konspektu każdego z 
przewodników oraz zgłaszania uwag i zastrzeżeń do dostarczonych przez autora tekstów. Autor 
tekstów zobowiązuje się uwzględniać wszystkie uwagi Zamawiającego. 
Autor przekazuje wszelkie autorskie prawa  majątkowe do tekstu z możliwością wykorzystania 
przez Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych z możliwością ich modyfikacji. 

Oferty należało składać na załączonym formularzu. Do formularza należało dołączyć:
- wykaz wydawnictw/ publikacji zgodnie z wymogami zapytania.
- wstępny konspekt każdego z przewodników



- próbkę teksów przewodnika (co najmniej 3 strony maszynopisu). 

Ofertę należało dostarczyć w formie elektronicznej na adres: karolina.jarosz@silesia-sot.pl lub 
pocztą na adres Śląska Organizacja Turystyczna,
 ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Decydowała data dostarczenia oferty do siedziby ŚOT.

Termin dostarczenia tekstów : ostateczny termin dostarczenia wszystkich tekstów 
przewodników do 30 września 2011r. 

Za najkorzystniejszą została wybrana oferta o najniższej cenie brutto, spełniająca wszystkie 
kryteria podane w zapytaniu. Ofertę należało sporządzić podając również stawkę VAT za 
wykonaną usługę. 

Zamawiający zastrzegł sobie prawo rozpatrywania ofert Wykonawców, których oferta w pełni 
odpowiada wymogom niniejszego zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek 
z parametrów przedmiotu zamówienia określonego powyżej powodowało, że oferta Wykonawcy 
nie była rozpatrywana. Nie były rozpatrywane także oferty Wykonawców zawierające 
jakiekolwiek dodatkowe warunki czy wymogi. 

5. Wartość szacunkowa zamówienia brutto w PLN  20 000.

6. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o kosztorys przedstawiony przez firmę 
Nizielski & Borys Consulting w studium wykonalności projektu „Śląski System Informacji 
Turystycznej”.



II. ZAPYTANIA OFERTOWE (wykreślić jeśli nie dotyczy)

7. Zapytanie ofertowe zostało skierowane dnia 15.02.2011 pocztą elektroniczną do następujących 
wykonawców: 

l.p. Nazwa  oraz  dane  adresowe 
Wykonawcy

Potwierdzenie 
nadania

Uzyskana 
odpowied
ź 
(tak/nie)

Uwagi

1 Anna  Miszta
Os. Ogrodowe 2/85
31-915 Kraków

Brak potwierdzenia 
nadania. Wysłano
 na adres 
aneczka@rybnet.pl

Tak Ofertę 
złożon
o

2 Edward Wieczorek
ul. Fliegera 10/3   
40-060 Katowice

Brak potwierdzenia 
nadania. Wysłano
 na adres 
krajoznawca@gmail.co
m
 

Tak Ofertę 
złożon
o

3 Wydawnictwo ALATUS 
ul. Pogodna 2
40-319 Katowice

Brak potwierdzenia 
nadania. Wysłano
 na adres 
alatus@wydawnictwa.sl
ask.pl

Tak Rezyg
acja

4 PHU Dikappa
ul. Ofiar Katynia 20
Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce 

Brak potwierdzenia 
nadania. Wysłano
 na adres 
dikappa@onet.poczta.pl

Tak
 

Ofertę 
złożon
o

5 Magdalena Legendź
ul. Cieszyńska 96a/4
43-300 Bielsko-Biała

Brak potwierdzenia 
nadania. Wysłano
 na adres 
lenkacy@op.pl

Nie -

8. Uzasadnienie skierowania zapytania o cenę do mniej niż 3 wykonawców: 

nie dotyczy 



9. Streszczenie oceny i porównania ofert: 

l.p Oferta Kryterium  1  - 

cena

Kryterium 2* Podsumowanie

/ uwagi 
1 Anna Miszta

Os. Ogrodowe 2/85
31-915 Kraków

10 440,00 spełniono

2 Edward Wieczorek
ul. Fliegera 10/3   
40-060 Katowice

30 769,00 spełniono

3 PHU Dikappa
ul. Ofiar Katynia 20
Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce

9 594,00 Nie spełniono Złożona oferta 
nie spełnia 
wszystkich 
wymogów 
zapytania 
ofertowego: 
w dorobku 
brakuje 
1 publikacji 
krajoznawczej 
z terenu całego 
województwa 
śląskiego

* Warunkiem wzięcia udziału w porównaniu ofert było doświadczenie, na które składa się:
- minimum 2 publikacje poświęcone kulturze regionalnej województwa śląskiego, 
- w tym 1 publikacja krajoznawcza z terenu całego województwa śląskiego.

10. Za najkorzystniejszą uznano ofertę (należy m.in. podać nazwę i adres wykonawcy): 

 Anna Miszta
Os. Ogrodowe 2/85
31-915 Kraków

11. Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą całości zapytania ofertowego.



Załączniki: 
1. Oferty 
2. Potwierdzenie wysłania zapytania oraz wysłania opisu udzielonego zamówienia

Protokół sporządziła
Karolina Jarosz

Koordynator merytoryczny projektu

 

 


