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Nr Sprawy: IP.342.15.2018        Poznań, dnia 05.07.2018r. 

 

 

 

Dotyczy: zapytania OFERTOWE 

 

Na podstawie § 4 ust. 3 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia 

pn: 

„BADANIE NAPEŁNIENIA  

pojazdami zarejestrowanymi poza miastem Poznań – OBSZAR JEŻYCE” 

 

I . Zleceniodawca  

Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich    

Ul. Wilczak 17, 61 – 623 Poznań 

NIP 209 – 00 – 01 – 440 

II. Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań napełnienia w Poznaniu obszar JEŻYCE 

pojazdami zarejestrowanymi poza miastem Poznań w godzinach funkcjonowania SPP w dniu 

14.07.2018r. (piątek), poza godzinami obowiązywania SPP w dniu 15.07.2018 (sobota) oraz 

opracowanie otrzymanych wyników zgodnie z niniejszym zapytaniem. 

2. ZAKRES TERYTORIALNY 

Ulice: Dąbrowskiego, Kościelna, Kraszewskiego, Szamarzewskiego, Jackowskiego, 

Poznańska, Jeżycka, Polna i Mickiewicza (po obu stronach jezdni).  

3. ZAKRES RZECZOWY 

3.1. W celu określenia miejsc postojowych w obszarach wskazanych w punkcie 2 należy 

wykorzystać dane zawarte w badaniach napełnienia obszaru Centrum, Jeżyce z 2017r. 

3.2. Wykonanie badań napełnienia ulic pojazdami z podziałem na pojazdy posiadające tablice 

rejestracyjne wg trzech grup: PO, PZ/POZ oraz innych. 

3.3. Wykonanie badań napełnienia pojazdów na ulicach wskazanych w punkcie 2: 

 jeden raz 13.07.2018r. w cyklach gwarantujących zbadanie każdego odcinka 1–krotnie 

w ciągu dnia po godzinie 10:00 – 14:00, 

 jeden raz 14.07.2018r. w cyklu gwarantującym zbadanie każdego odcinka 1-krotnie 

w ciągu dnia w godzinach między 10:00 – 14:00, 

3.4. W badaniach należy odnotować: 

a. Liczbę pojazdów parkujących z nr rejestracyjnym zaczynającym się na PO, 

b. Liczbę pojazdów parkujących z nr rejestracyjnym zaczynającym się na PZ/POZ, 



c. Liczbę pojazdów parkujących z nr rejestracyjnym zaczynającym się inaczej niż PO 

i PZ/POZ. 

4. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 

Przeniesienie wyników badań z pkt 3 do bazy danych, przekazanie Zamawiającemu 

oryginałów formularzy pomiarowych, a następnie utworzenie raportów z badań w 3 egz. 

drukowanych oraz 2 – ch wersjach elektronicznych [płyta CD / pendrive], który winny 

zawierać: 

4.1. część opisową, w której winny się znaleźć: 

a. WSTĘP zawierający dane dotyczące przedmiotu zamówienia takie jak okres badań, dane 

wykonującego badanie i sporządzającego opracowanie, wskazanie badanego obszaru, 

wyjaśnienia skrótów użytych w dalszym opracowaniu,  

b. ZAKRES i ZAŁOŻENIA OPRACOWANIA, 

c. WYNIKI BADAŃ procentowy udział: 

− dla liczby  pojazdów z nr rejestracyjnym zaczynającym się na PO, parkujących [legalnie i 

nielegalnie] w stosunku do wszystkich ogólnodostępnych MP, 

− dla liczby pojazdów z nr rejestracyjnym zaczynającym się na PZ/POZ, parkujących 

[legalnie i nielegalnie] w stosunku do wszystkich ogólnodostępnych MP, 

− dla liczby pojazdów z nr rejestracyjnym zaczynającym się inaczej niż PO i PZ/POZ, 

parkujących [legalnie i nielegalnie] w stosunku do wszystkich ogólnodostępnych MP, 

− dla liczby pojazdów z nr rejestracyjnym zaczynającym się na PO, parkujących [legalnie i 

nielegalnie] w stosunku do wszystkich innych pojazdów, 

− dla liczby pojazdów z nr rejestracyjnym zaczynającym się na PZ/POZ, parkujących 

[legalnie i nielegalnie] w stosunku do wszystkich innych pojazdów, 

− osobno dla każdej grupy pojazdów (z nr zaczynającym się na PO, PZ/POZ i innych) 

parkujących [legalnie i nielegalnie] porównanie wykonanych pomiarów z dnia  

14.07.2018 i 15.07.2018 r. 

Zamawiający udostępni wyniki badań przeprowadzone w lipcu 2017r. (opracowanie z sierpnia 

2017r.) niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.  

4.2. część tabelaryczną, zawierającą tabele wyników aktualnego badania (ilość pojazdów 

z poszczególnymi rejestracjami na wskazanych ulicach),  

4.3. część graficzną zawierającą rysunki ilustrujące procentowy udział wskazany w pkt 4.1.c oraz 

mapy ilustrujące wyniki przeprowadzonych badań.  

III. Termin wykonania: 

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony. 

2. Wyniki należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2018. 

IV. Miejsce składania: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta 

powinna być napisana czytelnie trwałą techniką. 

2. Ofertę należy złożyć w kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę należy opisać 

następująco: „Oferta na postępowanie IP.342.15.2018 – BADANIE NAPEŁNIENIA 

pojazdami zarejestrowanymi poza miastem Poznań – OBSZAR JEŻYCE”. Koperta powinna 

być opatrzona danymi oferenta pozwalającymi na jego identyfikację bez konieczności jej 

otwierania.  



3. Poprzez ofertę rozumie się złożenie następujących dokumentów: 

a. wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 1, 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku złożenia oferty niepełnej (bez któregokolwiek z dokumentów lub ich 

wymaganej ilości określonych w pkt. 3) zostanie ona odrzucona.  

5. Ofertę należy złożyć do dnia 11.07.2018 r. do godz. 9
00

 w Wydziale Wspomagania 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej – Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich (sekretariat/biuro 

podawcze) przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r. o godz. 13
00 

w Wydziale Parkowania Zarządu 

Dróg Miejskich  przy ul. Pułaskiego 9, 60-607 Poznań. 

7. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 5 zostaną odesłane bez otwierania. 

W przypadku braku możliwości identyfikacji Oferenta bez otwierania opakowania, oferta 

zostanie otwarta i opatrzona właściwą adnotacją. 

8. W przypadku wystąpienia błędów rachunkowych Zamawiający dokona ponownego 

przeliczenia oferty na podstawie wskazanych jednostkowych cen netto.  

 

V. Informacje dodatkowe: 

1. Wymaga się, aby Oferent: 

a. Nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnień, 

odroczeń, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

2. Oferent zobowiązany będzie do podpisania umowy/zlecenia w terminie 7 dni od dnia 

otwarcia ofert pod rygorem jej odrzucenia i wyboru kolejnej. 

3. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które 

rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę za 

całość. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi niezwłocznie zwycięskiego 

oferenta. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 


