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    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Zamawiający: 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z o.o. 

Adres: 

ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa 

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Opolu,  

VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995,  

o kapitale zakładowym wynoszącym 4 765 000,00 zł 

posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000 

adres strony internetowej: https://www.mzk.nysa.pl 

e- mail: techniczny@mzk.nysa.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł. Do niniejszego postępowanie 

nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U z dnia 2021 poz.1129) 

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: 

„ Dokonanie bieżącej analizy Strefy Płatnego Parkowania w Nysie w zakresie oceny możliwości 

wprowadzenia rozwiązań powodujących zwiększenie ilości miejsc postojowych na drogach 

usytuowanych w jej obrębie.”  

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) przeprowadzenie badań i analiza zapełnienia miejsc parkingowych w Strefie Płatnego 

Parkowania. Analiza winna być wykonana w jednym dniu przy założeniu minimum 3 pomiarów w 

godzinach 8-10, 13-15 i 16-18. Analiza powinna również obejmować kwestie dotyczącą podziału na 

rodzaj uprawnienia do korzystania ze strefy, tj. według struktury: bilet/winieta/abonament na 

poszczególnych ulicach.  

b) analiza Strefy Płatnego Parkowania,   w zakresie oceny możliwości wprowadzenia  rozwiązań 

powodujących zwiększenie ilości miejsc postojowych     

c) analiza Strefy Płatnego Parkowania  i miejsc parkingowych  na drogach w zakresie zwiększenia 

rotacyjności  parkujących pojazdów      

 4. Termin wykonania zamówienia : od 01.07.2022r do 29.07.2022r. 
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5. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi zapewnić, że posiada odpowiednie 

doświadczenie w zakresie  organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowanie w pasie dróg 

publicznych. 

b) Każdy z oferentów ubiegający się o wykonanie zamówienia może zgłosić Zamawiającemu chęć  

dokonania wizji lokalnej terenu objętego Strefą Płatnego Parkowania. 

6. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 

-  posiadają  kompetencje i doświadczenie  w wprowadzeniu rozwiązań polegających na poprawie 

funkcjonowania w Strefy  Płatnego Parkowania, 

- posiada staż, .minimum dwóch lat na rynku analiz funkcjonalności Stref Płatnego Parkowania,  

- nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.   

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

Wymagania podstawowe: 

- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  

- oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych i wariantowych. 

- oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

- dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, lub podanie adresu strony internetowej zawierającej potwierdzenie posiadania 

rejestracji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

9. Sposób oraz termin składania ofert i termin ich otwarcia 

Osoba do udzielania informacji Ryszard Maczuga tel. 661-404-985 

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 30.06.2022 o godzinie 10.00 

10. Opis kryteriów. Którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
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Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 
 

Lp. Kryterium  Znaczenie procentowe 

kryterium  

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1 Cena netto za całość zamówienia 100% 100 

 

 

11. Oferty należy składać w postaci elektronicznej przy użyciu: 

1) poczty elektronicznej: techniczny@mzk.nysa.pl (tj. przekazywanie dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji) 

 
załączniki: 

- wykaz parkomatów i ich lokalizacja, 

- mapa Strefy Płatnego Parkowania, 

- formularz ofertowy, 

- postanowienia umowy. 
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