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Nr Sprawy: IP.342.16.2018        Poznań, dnia 13.07.2018r. 

 

 

 

Dotyczy: zapytania OFERTOWE 

 

Na podstawie art. 4 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 

27.07.2018r. (piątek), poza godzinami obowiązywania SPP w dniu 28.07.2018 (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 27.07.2018r. (piątek) w cyklach gwarantujących zbadanie każdego odcinka 

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

 jeden raz 28.07.2018r. (sobota) 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  

27.07.2018 i 28.07.2018 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, 

4.4. mapy ilustrujące wyniki przeprowadzonych badań, w tym obejmujące ilość miejsc postojowych 

badanych ulic, ilość parkujących pojazdów w dniu badania (osobno dla każdego dnia) 

z podziałem określonym w pkt. 3.4. 

III. Termin wykonania: 

1. Zlecenie należy wykonać do dnia 24 sierpnia 2018. 

IV. Miejsce składania: 

1. Oferent 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.342.16.2018 – 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. wykaz wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych) przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie usług projektowych dotyczących wykonania pomiarów 

natężenia ruchu, badania napełnienia parkowania lub o podobnej specyfice o wartości 

minimum 5 000,00 zł netto, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi 

wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. Wykaz należy opracować zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. 

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 19.07.2018 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 19.07.2018 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. Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 

zdmwp@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i numeru 

postępowania. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, 

że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia 

wszystkich ofert. 

9. 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. Zamawiający skieruje do Oferenta (którego oferta oceniona została najkorzystniej) zlecenie 

w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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, przy zastrzeżeniu spełnienia wymogów określonych w pkt. IV. 3. W przypadku 

niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV.3. b) 

oferta podlegać będzie odrzuceniu. 
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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 

2. Wykaz wykonywanych usług 


