
Katowice 02.09.2011r.

Zapytanie  ofertowe  dotycz ce  usługi:  nadzór  nad  wykonaniem   i  odbiór  oznakowaniaą  

atrakcji turystycznych województwa l skiego. ś ą
 

Śląska  Organizacja  Turystyczna  w  ramach  realizacji  projektu  „Śląski  System 
Informacji  Turystycznej”  dofinansowanego  z   Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 
określenia ryczałtowej ceny usługi, której przedmiotem jest: 

1. Prowadzenie  nadzoru  nad  prawidłowym  przebiegiem  robót  wykonania  i 

zainstalowania  oznakowania  drogowego  atrakcji  turystycznych  województwa 

l skiego (810 szt. znaków drogowych) oraz harmonogramem prac zgodnie z umowś ą ą 

z Wykonawc  oznakowania,ą

2. Rozstrzyganie  w tpliwo ci  natury  technicznej  powstałych  w  toku  prowadzonychą ś  

robót,  

a w razie potrzeby zaci ganie opinii autora projektu,ą

3. Kontrola i weryfikacja stanu realizacji inwestycji

4. Składanie  comiesi cznych  raportów  o  stanie  zaawansowania  inwestycji  orazę  

wyst puj cych trudno ciach w realizacji zadania i odst pstwach od harmonogramuę ą ś ę

5. Udział  w  spotkaniach  organizowanych  przez  Inwertora  w  sprawach  dotycz cychą  

realizacji przedsi wzi ciaę ę

6. Sporz dzenie protokołów ko cowych oraz dokumentacji fotograficznej z przebieguą ń  

inwestycji w imieniu Zamawiaj cego (w formie drukowanej i elektronicznej). ą

Nadzór  i  odbiór  dotyczy  oznakowania  drogowego  atrakcji  turystycznych  województwa 

l skiego  realizowanego  w  ramach  przetargu  OT/6/3.3/2011  (szczegóły  na  stronieś ą Ś  

internetowej: 

http://www.silesia-sot.pl/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-oznakowania-drogowego-

atrakcji-turystycznych-wojewodztwa-slaskiego/2035/2011/08/17

http://www.silesia-sot.pl/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-oznakowania-drogowego-atrakcji-turystycznych-wojewodztwa-slaskiego/2035/2011/08/17
http://www.silesia-sot.pl/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-oznakowania-drogowego-atrakcji-turystycznych-wojewodztwa-slaskiego/2035/2011/08/17


O  udzielenie  zamówienia  mog  ubiega  si  osoby/podmioty  spełniaj ce  nast puj ceą ć ę ą ę ą  

wymagania:

1. Posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie drogowym.
2. posiadać doświadczenie w wykonaniu obowiązków inspektora nadzoru na podobnych 

inwestycjach drogowych obejmujących również oznakowanie drogowe. 

 

 Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 09.09.2011r.  do godziny  15:00. 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę  należy  dostarczyć  do  siedziby  ŚOT  w  formie  elektronicznej  na  adres:  
karolina.jarosz@silesia-sot.pl  lub  pocztą  na  adres  Śląska  Organizacja  Turystyczna,  
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Decyduje data dostarczenia oferty do siedziby ŚOT.

Oferty nale y składa  na zał czonym formularzu.ż ć ą

Termin dostarczenia protokołów ko cowychń  odbioru prac: 20.12.2011r.    

Osoba do kontaktu: Karolina Jarosz  (32) 207 207 3; 791 850 119, karolina.jarosz@silesia-
sot.pl

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

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozpatrywania  ofert  Wykonawców,  których  oferta  w 
pełni  odpowiada  wymogom  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Nie  spełnienie  wymagań 
zawartych w zapytaniu ofertowym określonych powyżej powoduje, że oferta Wykonawcy nie 
będzie  rozpatrywana.  Nie  będą  rozpatrywane  także  oferty  Wykonawców  zawierające 
jakiekolwiek dodatkowe warunki, czy wymogi. 

Dodatkowe ustalenia:

Wykonawca zobowi zuje si  do podpisania umowy przedstawionej przez Zamawiaj cego wą ę ą  

terminie 5 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty.

 

mailto:karolina.jarosz@silesia-sot.pl
mailto:karolina.jarosz@silesia-sot.pl


……………………………………..
(Miejscowość, data)

 Formularz ofertowy
usługa: nadzór nad wykonaniem  i odbiór oznakowania atrakcji turystycznych województwa 

l skiego.ś ą

Nazwa firmy

Osoba do kontaktu + 

numer telefonu

Koszt  Cena netto VAT  23% (w zł) Cena brutto

Przedmiot zamówienia

 

……………………………..
Imię, nazwisko, podpis

W załączeniu:
1. Uprawnienia budowlane w zakresie drogowym.
2. Wykaz doświadczenia w wykonaniu obowiązków inspektora nadzoru na podobnych 

inwestycjach drogowych obejmujących również oznakowanie drogowe. 

Zał cznik do oferty : ą



Wykaz doświadczenia w wykonaniu obowiązków inspektora nadzoru na podobnych 
inwestycjach drogowych obejmujących również oznakowanie drogowe

Lp. Nazwa zadania Podmiot na rzecz którego 
realizowano zadanie (nazwa, 
adres ) 

Termin realizacji 
zadania 

Kwota zadania 
brutto 

……………………………..
Imię, nazwisko, podpis


