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Nowy Sącz: Konkurs na koncepcję pracy eksperta w ramach Projektu Karpacka Mapa 

Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej 

małopolsko - preszowskiego pogranicza 

Numer ogłoszenia: 176964 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, ul. Długosza 

3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4482610, faks 18 4482611. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury Województwa Małopolskiego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konkurs na koncepcję pracy eksperta 

w ramach Projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, 

przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

twórczych za wynagrodzeniem, indywidualnie lub w grupach tematycznych (eksperci z polskiej i 

słowackiej strony), których celem będzie opracowanie gotowej treści do umieszczenia w 

promocyjnym portalu internetowym Karpacka Mapa Przygody, pokazującej dotąd 

niewypromowane należycie miejsca, obiekty i tradycje, możliwe do zredagowania w formie 

internetowych haseł, będące punktami na mapie pogranicza Małopolski i Kraju Preszowskiego. 

Treścią opracowaną przez eksperta, będą nowe produkty turystyczne, pod nazwą: Widzieć 

więcej: obserwatoria astronomiczne, punkty widokowe i panoramy Karpat - szlak opisujący 

miejsca i trasy atrakcyjne pod względem widokowym, prezentujące piękno małopolskich gór i 

karpackiego nieba oraz Szlak karpackich kopalni - szlak o historycznej tematyce małopolskich 

kopalni, ze szczególnym uwzględnieniem opisu tradycji górniczych Podhala i Tatr. Ekspert 

opracuje wymienione szlaki w dwóch częściach, zgodnie z następującym schematem: a) Część I - 

Podziemne skarby, czyli o baniach w Karpatach, b) Część II - Widzieć więcej: obserwatoria 

astronomiczne, punkty widokowe i panoramy Karpat. Ekspert opracuje treści dotyczące punktów 

po polskiej stronie wybranych przez niego w taki sposób, aby trasa zawierała najważniejsze, 

najbardziej charakterystyczne i najciekawsze dla danego tematu miejsca i obiekty. Ekspert będzie 
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współpracować z ekspertem słowackim, aby transgraniczny szlak po stronie polskiej i słowackiej 

stanowił spójną i logiczną całość. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.20.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja 

atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego 

pogranicza, nr WTSL.02.01.00-12-057/08. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Adelina Grzyb, ul. Energetyków 15/16, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2600,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 2600,00 

 Oferta z najniższą ceną: 2600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2600,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 
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 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

I. Uzasadnienie faktyczne: W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn.: Konkurs na 

koncepcję pracy eksperta w ramach Projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna 

promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - 

preszowskiego pogranicza oraz zgodnie z warunkami konkursu, w celu przyznania 

nagrody, Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej reki. 

Przedmiotem powyższego zamówienia, a zarazem przedmiotem nagrody w w/w 

konkursie, jest świadczenie usług twórczych za wynagrodzeniem, indywidualnie lub w 

grupach tematycznych (eksperci z polskiej i słowackiej strony), których celem będzie 

opracowanie gotowej treści do umieszczenia w promocyjnym portalu internetowym 

Karpacka Mapa Przygody, pokazującej dotąd niewypromowane należycie miejsca, 

obiekty i tradycje, możliwe do zredagowania w formie internetowych haseł, będące 

punktami na mapie pogranicza Małopolski i Kraju Preszowskiego. Treścią opracowaną 

przez eksperta, będą nowe produkty turystyczne, pod nazwą: Widzieć więcej: 

obserwatoria astronomiczne, punkty widokowe i panoramy Karpat - szlak opisujący 

miejsca i trasy atrakcyjne pod względem widokowym, prezentujące piękno małopolskich 

gór i karpackiego nieba oraz Szlak karpackich kopalni - szlak o historycznej tematyce 

małopolskich kopalni, ze szczególnym uwzględnieniem opisu tradycji górniczych 

Podhala i Tatr. Ekspert opracuje wymienione szlaki w dwóch częściach, zgodnie z 

następującym schematem: a) Część I - Podziemne skarby, czyli o baniach w Karpatach, b) 

Część II - Widzieć więcej: obserwatoria astronomiczne, punkty widokowe i panoramy 

Karpat. Ekspert opracuje treści dotyczące punktów po polskiej stronie wybranych przez 

niego w taki sposób, aby trasa zawierała najważniejsze, najbardziej charakterystyczne i 

najciekawsze dla danego tematu miejsca i obiekty. Ekspert będzie współpracować z 

ekspertem słowackim, aby transgraniczny szlak po stronie polskiej i słowackiej stanowił 

spójną i logiczną całość. II. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2) ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki 

jeżeli: 2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było 

zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy 

konkursowej Uzasadnienie przesłanek do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust 

1 pkt 2)): 1) Zamawiający, działając na podstawię art. 110 i n. ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przeprowadził Konkurs na koncepcję pracy eksperta w ramach Projektu 

Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i 

kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza, który został ogłoszony w dniu 

09.03.2012 roku pod nr 55555 - 2012, a rozstrzygnięty w dniu 03.04.2012 roku poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia o wynikach konkursu pod nr 103244 - 2012. 2) Zgodnie z 

Regulaminem konkursu, nagrodą w w/w konkursie dla autora wybranej przez 

Zamawiającego pracy konkursowej, spełniającej odpowiednie kryteria określone w 

Regulaminie konkursu, było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej 

ręki. Celem wyżej wymienionego postępowanie jest zawarcie umowy na autorskie 

opracowanie materiałów (teksty, filmy, zdjęcia itp.) dotyczących wybranego produktu 

turystycznego w ramach danej dziedziny. 3) W wyniku przeprowadzonego konkursu 
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Zamawiający wybrał pracę konkursową Uczestnika konkursu - Pani Adeliny Grzyb, z 

którym po przeprowadzonych negocjacjach zawarł umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w dniu 18 maja 2012 roku. Tym samym zostały spełnione przesłanki 

określone w art. 67 ust. 1 pkt. 2), pozwalające na udzielenie zamówienia w trybie z 

wolnej ręki, zgodnie z art. 66 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


