Nowy Targ dnia, 03.12.2021 r.

ZAPROSZENIE
Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy
Targ, tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000
EURO, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Przedmiot postępowania: usługi rewizorskie w 2022 r.
I. Przedmiotem umowy będzie świadczenie usług w zakresie kontroli biletów
w autobusach komunikacji miejskiej, na terenie działalności Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Nowym Targu (tj. Miasto Nowy Targ, Gmina Szaflary i Gmina Nowy
Targ) oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych przypadkach:
 braku rozkładów jazdy na przystankach
 wykonywania przewozu brudnymi autobusami
 nieaktualnego ustawienia kasowników
 niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych przez kierowców, a w
szczególności:
 nie zatrzymywania się na przystankach
 niekulturalnej obsługi pasażerów
 odmowy sprzedaży biletów pasażerom
 pobrania od pasażerów pieniędzy i nie wydania biletu
Termin realizacji zamówienia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
II. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy:
1. Ilość kontroli: 360 kontroli miesięcznie, w tym 25 kontroli w niedzielę i święta.
2. Zamawiający płaci za jedną kontrolę biletową. Wartość miesięczna usługi to iloczyn:
ilość wykonanych kontroli x stawka jednostkowa za kontrolę.
3. Zamawiający przewiduje wypłaty prowizji w wysokości 20% brutto z tytułu nałożonych
przez Wykonawcę opłat dodatkowych za jazdę bez biletu.
4. Wypłata prowizji nastąpi po skutecznej egzekucji nałożonej opłaty dodatkowej.
5. Druki opłat dodatkowych dostarcza zamawiający,
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
III. Inne wymagania i informacje:
1. Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę przynajmniej dwóch referencji
potwierdzających
wykonywanie działalności polegającej na kontroli biletów w
transporcie zbiorowym, z których wynikać będzie, iż usługi te świadczone są rzetelnie i
bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca będzie prowadziła czynności kontrolne zgodnie z obowiązującym w
zakładzie regulaminem kontroli oraz innymi przepisami prawa.
3. Wykonawca w dniu podpisania umowy (dotyczy firm, spółek) przedstawi wykaz osób
wraz z kserokopiami umów pracowników, którym powierzy wykonanie kontroli na rzecz
Zleceniodawcy.
4. Windykacja należności za bezbiletowe przejazdy i reklamacje prowadzone są przez
zamawiającego

IV. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać
zeskanowane dokumenty na adres mail: mzk@nowytarg.pl do dnia 17.12.2021r.
Jedynym kryterium jest cena -100 %.Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami
jest Pan Robert Chowaniec Tel. 18-266-58-82.
Załączniki do niniejszego zaproszenia :
- Oferta cenowa
- Wzór umowy
Dyrektor MZK
Robert Chowaniec

