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Kielce, dn. 24 września 2019 

 
Regionalna Organizacja Turystyczna  
Woj. Świętokrzyskiego 
ul. Ściegiennego 2/32 
25-033 Kielce 
 
Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-
krajoznawczym na język rosyjski wraz z korektą native speakera. 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego informuje o wyniku zapytania 
ofertowego na wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym na język 
rosyjski wraz z korektą native speakera. 
 

1. Po ustaleniu, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 Euro, ogłoszenie o zapytaniu ofertowym umieszczono na stronie 
internetowej Zamawiającego www.rot.swietokrzyskie.travel. Ogłoszenie o zapytaniu 
ofertowym przesłano również drogą elektroniczną do czterech potencjalnych Wykonawców. 

2. W odpowiedzi na ogłoszenie oferty złożyli Wykonawcy: 
 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto za stronę rozliczeniową 
(1500 znaków ze spacjami) 

1. LEGWAN Cezary Syta 
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69 
90-558 Łódź 

60,27 zł 

2. Translation Street Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków 

60,27 zł 

 
3. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.  
4. Zgodnie z zapisami z rozdziału V zapytania (Kryteria oceny ofert), jedynym kryterium oceny 

jest cena brutto za stronę rozliczeniową (1500 znaków ze spacjami). Zamawiający nie mógł  
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie. 

5. W związku z powyższym Wykonawcy zostali wezwani do złożenia oferty dodatkowej.  
W odpowiedzi na wezwanie oferty dodatkowe złożyli Wykonawcy: 
 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto za stronę rozliczeniową 
(1500 znaków ze spacjami) 

1. LEGWAN Cezary Syta 
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69 
90-558 Łódź 

57,81 zł 

2. Translation Street Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków 

52,89 zł 

 
6. W postępowaniu wybrano ofertę Oferenta: Translation Street Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków - który złożył 
najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu; wybranemu Wykonawcy udzielono 
Zamówienia zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.  

 
 

http://www.rot.swietokrzyskie.travel/


 
Podpis pracownika realizującego czynności  

związane z udzieleniem zamówienia 
 

Magdalena Osełka 


