Nysa, dnia 27 styczeń 2020 r.
Nr zamówienia MZK/02/2020

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na świadczenie usługi kontroli biletów w autobusach Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
(zamówienie o wartości poniżej 30 tys euro – nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień
Publicznych)
1. Zamawiający
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 NYSA
NIP: 753-00-01-896 KRS nr 0000013995
Kapitał zakładowy 8.705.000 zł
tel./fax (77) 433 01 71, (077) 433 93 81
Godz. urzędowania 7 00 - 15 00

2. Przedmiot zamówienia
1.

2.

Przedmiotem zamówienia: jest wykonywanie kontroli biletów w autobusach Miejskiego Zakładu
Komunikacji Miejskiej w Nysie sp. z o.o.. Kontrola obejmuje sprawdzanie biletów oraz uprawnień do
ulgowych przejazdów, nakładanie opłat za przejazd bez ważnego biletu. Kontrole należy powadzić przez 7
dni w tygodniu. Wykonawca prowadzi cały proces od kontroli biletów do windykacji należności. Wykonawca
zatrudnia kontrolerów oraz wyposaża w sprzęt niezbędny do kontroli biletów. Kontrole należy prowadzić w
oparciu o Uchwały Rady Miejskiej w Nysie. Treść uchwał oraz ceny biletów zostały opublikowane na stronie
internetowej www.mzk.nysa.pl w zakładce „cennik biletów”. Ilość kontroli w skali miesiąca min 2500. Ilość
zatrudnionych kontrolerów min. 3 osoby. Wykonawca zapewni min. 1 punkt stacjonarny do dokonywania
wpłat oraz składania reklamacji na terenie miasta Nysy a także min 8 godzinną infolinię.
Realizacja usługi na rzecz:
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa.

3.

Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Kompleksowego wykonywania przedmiotu zamówienia od sprawdzenia biletów i uprawnień do
ulgowych przejazdów, nakładania opłat dodatkowych oraz windykacji należności.
2. umożliwienia Zamawiającemu wglądu do całego procesu.
3. wykonania wszelkich czynności
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji treści ofert z Wykonawcami po upływie terminu
przewidzianego na składanie ofert.

3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub
upoważnienie.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Cena oferty musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na:
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o, ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa
oznakowane następująco: “Oferta – kontrola biletów“ i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta.

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptują je bez zastrzeżeń.

Warunkami szczegółowymi wymaganymi od oferentów jest przedłożenie następujących
dokumentów:
Oferta powinna zawierać:
1.
2.

dokument sporządzony wg wzoru określonego w: Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o
ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania
uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.
3. Projekt umowy.
Dokumenty wyszczególnione w pkt 1i 2 należy złożyć w formie oryginałów.

5. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od dnia 01.02.2020r.

6. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
 Cena oferty - 100%
100 punktów otrzyma oferta, która zaproponuje najniższą cenę
Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Prezesa MZK Sp. z o.o. w Nysie.

7. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2020r do godziny 10 00 w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Nysie Sp. z o.o ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa.
Ofertę można przesłać elektronicznie w formacie pdf na adres organizacyjny@mzk.nysa.pl

8. Tryb udzielania wyjaśnień
Oferent może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Pytania w formie
pisemnej należy kierować na adres e-mail: przewozy@mzk.nysa.pl.
Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Stanisław Kolasa tel. kom. 731 926
985.

9. Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2020r o godzinie 10 15 w Miejskim Zakładzie Komunikacji w
Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa. Pokój nr 9.
Otwarcie ofert jest jawne.
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2) Projekt umowy – Załącznik nr 2

