Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola dnia 11.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola
NIP 829-00-07-255
REGON 730-194-915
KRS 0000033985
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kontroli biletów w autobusach komunikacji
miejskiej oraz egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli biletów w autobusach komunikacji
miejskiej minimum 500 razy w miesiącu w tym 60 kontroli w soboty i niedziele oraz święta.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie kontroli przez cały okres
funkcjonowania komunikacji miejskiej we wszystkie dni robocze, soboty, niedziele i święta
i z uwzględnieniem harmonogramu, który powinien zapewnić równomierne rozłożenie kontroli na
wszystkich liniach, o różnych porach dnia na terenie miasta i gmin obsługiwanych przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. WYNAGRODZENIE
Z tytułu wykonywanej usługi Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie w postaci stałej
miesięcznej zryczałtowanej opłaty przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie.
Dodatkowo Zamawiający w ramach zawartej umowy dokona na rzecz Wykonawcy cesji
wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych oraz opłat manipulacyjnych nakładanych przez
Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
- wypełniony załącznik nr 1

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona do dnia 28.12.2015r. do godziny 10:00 na adres siedziby
Zamawiającego ul. Sieradzka 68/70 98-220 Zduńska Wola, w biurze podawczym.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.12.2015 r. o godzinie 10.30 , a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 30.12.2015r. o godzinie 13:00 w siedzibie
Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena oferty 100%
Opis kryterium

Cena wykonania zamówienia: złożone oferty za kryterium ceny będą oceniane w sposób
następujący :
oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pozostałe oferty zostaną
przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :
( cena oferty najtańszej : cena oferty kolejnej ) x 100 pkt
VIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
a) Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
b) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert.
VIII. FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

...........................................
(miejscowość i data)

.............................................
(Nazwa i adres Oferenta)

OFERTA
do zapytania ofertowego

na usługę kontroli biletów w autobusach komunikacji zbiorowej i windykacji nałożonych opłat
dodatkowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
w okresie od 01.12.2016r – 31.12.2016 r.
1. Dane oferenta
1.
Pełna nazwa firmy
2.

Dokładny adres

3.
4.
5.
6.
7.
8.

REGON i NIP
Telefon
Fax
Internet:
e-mail
Uprawnieni przedstawiciele

2.Cena oferty: wysokość stałej zryczałtowanej opłaty za wykonanie usługi:
 za 1 miesiąc: .................................zł netto + …………….VAT
łącznie ………………………………………..brutto
słownie: ............................................................................................... zł brutto
 za 12 m-cy: .................................zł netto + …………….VAT
łącznie ………………………………………..brutto
słownie: ............................................................................................... zł brutto
3. Oświadczamy, że w cenie naszej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi.
4. Przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie: od 01.12.2016r. 31.12.2016 r.
4. Termin płatności: 21 dni, (słownie: dwadzieścia jeden dni) od daty otrzymania faktury.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji
ekonomicznej i finansowej. 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na
czas 30 dni.
.........................................
(pieczęć i podpis oferenta)

