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Katowice, 1 lutego  2018r. 

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

ul. Mickiewicza 29   
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NIP : 9542494931 
Tel : 0048 32 207 2071 
www.silesia-sot.pl 
adres e-mail: info@silesia-sot.pl 

 

SPROSTOWANIE ZAPISÓW – OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ, NIE 
POWODUJĄCYCH ZMIANY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIE POWODUJĄCYCH ZMIANY OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONEGO W BAZIE 

KONKURENCYJNOŚCI  

 

REGULAMINU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

przeprowadzonego zgodnie 

z zasadą konkurencyjności wg pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz ES 
na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. 

na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: 

„Mobilne Śląskie” 

Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów 

kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i 

otwartego dostępu do tych zasobów 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020 

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

dokonuje sprostowania – poprawki następujących zapisów :  

 

 

1.   W punkcie 5.5. Regulaminu określającym co powinna zawierać oferta w 

podpunkcie n)  o treści :  

„polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  

z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta 

jest opłacona, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.c) (w 

przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty 

potwierdzające, że jeden, kilku lub wszyscy Partnerzy Konsorcjum spełniają ten 

warunek);” 

 

dodaje się zapis na końcu punktu 5.5., wynikający z wymogu zawartego  

w punkcie _5.4.d)_Regulaminu - powtórzenie tego wymogu, który brzmi : 

„posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usług wykonywanych  

z użyciem drona w kwotach adekwatnych do wymagań określonych w punkcie 9 w 
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Załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – 

Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i 

wymagań dotyczących używania tych statków. W celu potwierdzenia spełniania 

niniejszego warunku Oferent musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

określonym w Rozporządzeniu i związanym z wykonywaniem niniejszego zamówienia 

wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona. 

 (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. 

dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają 

ten warunek). 

  

W związku z powyższym punkt 5.5.n) brzmi po sprostowaniu następująco:  

 

„n) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia 

wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona, potwierdzające 

spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.c) (w przypadku Konsorcjum 

wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty 

potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten 

warunek) oraz polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w punkcie 9 

w Załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia 

zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych 

rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań 

dotyczących używania tych statków i związanym z wykonywaniem niniejszego 

zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona 

potwierdzające spełnienie warunku o którym w pkt. 5.4.d) (w przypadku 

Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty 

potwierdzające, że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten 

warunek).” 

 

2. W punkcie 14.2 Regulaminu  we wzorze stosowanym do obliczenia oceny w 

kryterium cena zamiast 30%, sprostowuje się omyłkę pisarką i wprowadza się  

zapis "40%"- co wynika wprost z treści punktu 14.1.a) Regulaminu, który 

wskazuje, iż  kryterium cenowe stanowi 40% przy ocenie ofert. W związku z 

tym konieczne jest sprostowanie omyłki pisarskiej, która pojawiła się tylko we 

wzorze stosowanym do obliczenia tego kryterium. Powyższe nie zmienia 

kryterium i trybu oceny ofert lecz prostuje oczywistą omyłkę pisarską.  

 

Dotychczasowa treść punktu 14.2. :  

„14.2 Ocena w kryterium „Cena realizacji przedmiotu zamówienia” nastąpi w skali 

punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego:  

CR min 

P(CR) = ------------------------ x 100 pkt x 30% 
CR 
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gdzie: 

 

P(CR) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium  

  „Cena realizacji”, 

CR min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 

CR - cena oferty badanej” 

 

 

Sprostowana treść punktu 14.2. brzmi: 

 

„14.2 Ocena w kryterium „Cena realizacji przedmiotu zamówienia” nastąpi w 

skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego:  

CR min 

P(CR) = ------------------------ x 100 pkt x 40% 
CR 

 

gdzie: 

 

P(CR) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium  

  „Cena realizacji”, 

CR min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert, 

CR - cena oferty badanej” 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.  

 

 

 

 


