
 
Poznań, dnia 10.10.2019 r. 

 
 
OGŁOSZENIE w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, poniżej 30 000,00 Euro. 
 
Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 
NIP 2090001440 
 
Nazwa postępowania:  
Usługa: świadczenie usługi monitoringu floty 9 służbowych samochodów osobowych. 
 
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej 
dodatkowych informacji: 
Wydział logistyki, Robert Majewski, tel. 61 6477255, rmajewski@zdm.poznan.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Świadczenie usługi monitoringu floty 9 służbowych samochodów osobowych użytkowanych 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. 
Monitoring odbywa się za pośrednictwem urządzeń lokalizacji GPS przy użyciu technologii 
transmisji danych GSM-GPRS.  
 
Usługa będzie polegała na: 
1. Zapewnieniu całodobowego dostępu Zamawiającego do systemu obserwacji pojazdów 

online poprzez podanie Zamawiającemu adresu strony internetowej oraz niezbędnych 
danych dostępowych do przedmiotowej strony. 

2. Pozycjonowaniu pojazdów w czasie rzeczywistym. 
3. Zapewnieniu możliwości raportowania miejsca pobytu pojazdu w czasie rzeczywistym 

między innymi w sytuacji, gdy pojazd jedzie, stoi oraz w dni wolne od pracy tj. w soboty, 
niedziele i święta. 

4. Odtwarzaniu historii pokonanej przez pojazd trasy. 
 
Zamawiający informuje, iż historia tras ma być archiwizowana przez Wykonawcę przez okres 
3 lat. 
 
Aktualnie usługa jest świadczona za pomocą urządzeń będących własnością Zamawiającego. 
 
Zamówienie obejmuje montaż/demontaż z materiałem urządzeń GPS tam gdzie będzie to 
konieczne oraz wymianę urządzeń uszkodzonych w całym okresie świadczenia usługi. 
 
Zestawy urządzeń montowane w pojazdach będą fabrycznie nowe (wyprodukowane nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich montażu), wolne od wad fizycznych i prawnych, a 
także, że będą posiadały wszelkie wymagane homologacje 
 
Aktualna usługa monitoringu wygasa 31.10.2019 r. 
Montaż/demontaż układów będzie wykonywany w lokalizacji firmy w Poznaniu. 
Zlecenie musi być zrealizowane w sposób zapewniający ciągłość usługi monitoringu. 



 
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 
 
Termin realizacji zamówienia: 01.11.2019 - 31.10.2020 r. 
 
Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym /załącznik 
do ogłoszenia/ oraz zaoferowanie towaru zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Nr sprawy: DL.241.40.2019 
 
Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10.00 
 
Termin otwarcia ofert: 25.10.2019 r. godz. 14.00 
 
Pouczenie: 
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny 
sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału 
lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 25.10.2019 r. godz. 14.00 – 
oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 
oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy 
wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie 
otwierać przed 25.10.2019 r. godz. 14.00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, 
że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia 
wszystkich ofert. 

mailto:oferty@zdm.poznan.pl

