
 

Sprostowanie zapisów z dnia 02.02.2018r.  

REGULAMINU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  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.  

1 

Katowice, 2 lutego  2018r. 

L SKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

ul. Mickiewicza 29   
40-085 Katowice 

NIP : 9542494931 

Tel : 0048 32 207 2071 
www.silesia-sot.pl 
adres e-mail: info@silesia-sot.pl 

SPROSTOWANIE ZAPISÓW – OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ, NIE 
POWODUJ CYCH ZMIANY WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ 
NIE POWODUJ CYCH ZMIANY OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONEGO W BAZIE 

KONKURENCYJNO CI  
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 l skie” 

Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów 
kulturowych wraz z rozbudow  slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i 

otwartego dost pu do tych zasobów 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020 

L SKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

dokonuje sprostowania – poprawki następujących zapisów :  

 

 

1. Sprostowanie omyłki pisarskiej  w Regulaminie , cz.1, strona 25 

 

jest:  

b.2.)  (jest ) Cena usług serwisu pogwarancyjnego obliczona jako wartość kwoty oferowanej 
za zakres opisany w punkcie 5.2 OPZ, tj. „serwis pogwarancyjny” dla okresu realizacji 
usług pogwarancyjnych w całym okresie od dnia wygaśnięcia gwarancji, do 5 lat 
liczonych, od dnia dokonania odbioru końcowego zamówienia (okres należy wyliczyć wg 
wzoru: 5 lat – okres gwarancji) - 10%.  

CSG min 

P(SG) = ------------------------ x 100 pkt x 10% 
CSG 

P(SG) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium  
  „cena serwisu pogwarancyjnego”, 

CSG min - najniższa cena za hosting spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert, 

CSG - cena oferty badanej 
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powinno być:  

b.2.)  (powinno być) Cena usług serwisu pogwarancyjnego obliczona jako wartość kwoty 
oferowanej za zakres opisany w punkcie 5.2 OPZ, tj. „serwis pogwarancyjny” dla okresu 
realizacji usług pogwarancyjnych w całym okresie od dnia wygaśnięcia gwarancji, do 5 
lat liczonych, od dnia dokonania odbioru końcowego zamówienia (okres należy wyliczyć 
wg wzoru: 5 lat – okres gwarancji) - 10%.  

CSG min 

P(SG) = ------------------------ x 100 pkt x 10% 
CSG 

P(SG) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium  
  „cena serwisu pogwarancyjnego”, 

CSG min - najniższa cena za serwis pogwarancyjny spo ród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert, 

CSG - cena oferty badanej.  

 

 

2. Sprostowanie omyłki pisarskiej  Regulaminie , cz. 1, strona 26 

 

jest:  

14.3 Ocena w kryterium „Koszty eksploatacji” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., 
według wzoru matematycznego (liczone jako suma punków otrzymanych za hosting i usługi 
serwisu pogwarancyjnego dla każdej oferty):  

KE min 

P(KE) = ------------------------ x 100 pkt x 25% 
KE 

gdzie: 

 

P(KE) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium  
  „Koszty eksploatacji" liczone jako suma ocen za hosting i koszty serwisu 

pogwarancyjnego dla danej oferty, 

KE min - najniższy koszt (suma punków z oceny za hosting i serwis pogwarancyjny) 
spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 

KE - koszt eksploatacji (suma punków z oceny za hosting i serwis pogwarancyjny) 
oferty badanej 

 

powinno być: 

14.3 Ocena w kryterium „Koszty eksploatacji” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., 
według wzoru matematycznego (liczone jako suma punków otrzymanych za hosting i usługi 
serwisu pogwarancyjnego dla każdej oferty):  

KE  

P(KE) = ------------------------ x 100 pkt x 25% 
KE max 

gdzie: 
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„Koszty eksploatacji" liczone jako suma ocen za hosting P(H) i koszty serwisu 

pogwarancyjnego P(SG), 

 

P(KE) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium  
KE max - najwyższa ocena punktowa zakresie „cena hostingu” i „ceny usług serwisu 

pogwarancyjnego” (suma punktów z najwyższej oceny za hosting - P(H)i 

najwyższej oceny za serwis pogwarancyjny P(SG)) spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert, 

KE - koszt eksploatacji (suma punków z oceny za hosting i serwis pogwarancyjny) 
oferty badanej, tj. P(H) + P(SG) 

 

3. Sprostowanie omyłki pisarskiej w Regulaminie  cz. 1 zał czniku – Zał cznik nr 4 do 

regulaminu, strona 12 dokumentu z zał cznikami.  
 

jest: 

Punkt 3.d.iii  

iii. Rysunek struktury logicznej aplikacji mobilnej  

 

powinno być:  

Punkt 3.d.iii   

iii. Rysunek struktury logicznej danych dot. digitalizacji.  

 

 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.  
 

 

 

 


