
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:

Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie dojścia /dojazdu do punktów informacji turystycznej 

w  województwie  śląskim  polegające  na  wykonaniu,  dostawie  oznakowania  oraz  jego 

zamontowaniu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (wykonanie robót związanych 

z wykonaniem oznakowania pionowego i  jego instalacją).  Szczegółowe informacje dotyczące 

przedmiotu  postępowania  zawierają  projekty  organizacji  ruchu  dla  oznakowania  PIT 

województwa śląskiego, opis techniczny – Specyfikacja  Techniczna oraz zestawienie  znaków 

stanowiące w całości Część II Regulaminu – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

5. Wartość szacunkowa zamówienia: 96 138,03 zł brutto

6. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o (wykreślić jeśli nie dotyczy):

a) kosztorys inwestorski/szczegółową wycenę robót aktualny/ą na dzień ….. będący/ą 

załącznikiem nr 1 do niniejszej Karty

II. UPUBLICZNIENIE INFORMACJI, OCENA OFERT 

7. Decyzja o wyborze najwłaściwszych środków upublicznienia informacji o zamówieniach:

a. zastosowane środki upublicznienia informacji:



Informację  o  zapytaniu  ofertowym  umieszczono  na  stronie  www.silesia-sot.pl.  Dodatkowo 

zapytanie  zostało  skierowane  drogą  mailową  do  3  firm  zajmujących  się  wykonywaniem 

oznakowania drogowego.

b. uzasadnienie decyzji wyboru środków upublicznienia informacji:

Zapytania ofertowe ogłaszane przez Śląską Organizację Turystyczną są publikowane na stronie 

internetowej oraz rozsyłane drogą mailową do min. 3 potencjalnych wykonawców. 

8. Streszczenie oceny i porównania ofert: 

l.p Oferta  tłumaczenia  na  język 

angielski

Kryterium  1  – 

cena brutto

Kryterium 2* Podsumowanie

/ uwagi 
1 Przedsiębiorstwo Inżynierii 

Drogowej „DROG-MOL” 
Wiesław Molik
ul. Wolności 84,
42-625 Pyrzowice

97 293,00 zł

(72,86 pkt)

- -

2 Restal Sp. z o.o.
ul. Żerkowicka 1a
45-838 Opole

70 887,98 zł

(100 pkt)

- -

3 „WIMED” Oznakowanie Dróg 
Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48
33-170 Tuchów

166 565,37 zł

(42,56 pkt)

 - -

* dotyczy przypadków, w których beneficjent zamierza określić dodatkowe kryteria przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

Restal Sp. z o.o.
ul. Żerkowicka 1a
45-838 Opole

10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą 
całości zapytania ofertowego.

Załączniki: 
1. Kosztorys inwestorski.
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