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Miasto Otwock                                                                                       Otwock, dnia 11 kwietnia 2018 r. 
ul. Armii Krajowej 5 
05-400 Otwock 
tel. kont. 22-779-20-01 w.170, w.191, 22-788-37-18 
sport@otwock.pl  
 
 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia systemu rowerów 

miejskich w Otwocku 
 

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  
- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 
 
I ZAMAWIAJACY 
Miasto Otwock, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5 
NIP 532-10-07-104, REGON 013268770 
 
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia systemu rowerów 
miejskich w Otwocku. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
Czas trwania programu od 13 sierpnia do 4 listopada 2018 roku 
Liczba stacji  - 4 - każda wyposażona w terminal pozwalający na pełną rejestrację, wypożyczenie oraz 
zwrot roweru 
Liczba stojaków - 44 - każdy stojak wyposażony w elektrozamek pozwalający na automatyczne 
wypożyczenie oraz zwrot roweru do stacji. Średnio po 11 stojaków na stację, możliwa jest zmiana 
proporcji przy zachowaniu liczby wszystkich stojaków. 
Liczba rowerów - 28 sztuk rowerów miejskich 
 
Kompleksowa obsługa pilotażu obejmuje: 

• wyposażenie każdej stacji  w 1 terminal i 11 stojaków z elektrozamkami, 
• koszt transportu sprzętu w wyznaczone miejsce, 
• koszt montażu i uruchomienia systemu (przy założeniu, że miejsce pod stacje jest  już 

odpowiednio przygotowane i utwardzone oraz zamawiający posiada odpowiednie zgody i 
pozwolenia), 

• przygotowanie dedykowanego serwisu internetowego projektu wraz z modułem rejestracji, 
logowania, mapą stacji, aktualnościami, regulaminem, cennikiem w wersjach PL, EN, DE, 

• hosting miejsca dla strony www i dla systemu, 
• koszty systemowego e-mailingu i sms’ów (przy rejestracji, zmianach regulaminu, 

zmianie/resecie hasła itp.), 
• relokację rowerów w celu zapewnienia optymalnego napełnienia stacji, 
• kompleksowy serwis rowerów, 
• serwis pozostałego sprzętu – terminale, stojaki, elektronika, 
• naprawę i wymianę uszkodzonych rowerów (tj. posiadanie zapasów sprzętu, w celu 

zapewnienia systemu z odpowiednią liczbą sprawnych rowerów), 
• zapewnienie użytkownikom całodobowego wsparcia telefonicznego biura obsługi klienta, 
• koszty transakcji płatniczych - przelewy, karty kredytowe itp., 
• obsługę marketingową i medialną projektu, 
• zapewnienie kompatybilności systemu z innymi bezobsługowymi wypożyczalniami rowerów 

publicznych, prowadzonymi w Polsce przez operatora, 
• zapewnienie kompatybilności systemu z innymi bezobsługowymi wypożyczalniami rowerów 

publicznych, prowadzonymi na całym świecie przez licencjobiorców tej samej licencji, 
• licencję na system dla bezobsługowych wypożyczalni rowerowych, 
• Kompleksowe podsumowanie pilotażu w formie raportu i prezentacji z wnioskami i 

rekomendacjami w zakresie planowania pełnego systemu 
. 

3. Warunki zamówienia: 
 

1) Termin realizacji projektu od 13 sierpnia 2018 r. do 4 listopada 2018 roku. 
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2) Zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji projektu  
3) Zapewnienie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód oraz ubezpieczeń związanych 

z organizacją i realizacją projektu oraz pokrycie kosztów wynikających z tego tytułu. 
 
 
III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Oferty należy składać do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 18 kwietnia 2018 r do godz. 16:00. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 13 sierpnia - 4 listopada 2018 roku.  
 
IV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
sport@otwock.pl wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub kopią 
zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 kwietnia 2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

VI OCENA OFERT 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
Cena – 100 % 
 
VII  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania. 
 
 
VIII OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI 
 
Andrzej Wysoczański – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji, tel. kont. 22 779-20-01 w. 191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
Załącznik nr 1 - Wzór oferty cenowej 
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Załącznik Nr 1 
 

...................................., dnia…………r. 

Zamawiający: 
Miasto Otwock, którą reprezentuje 
Prezydent Miasta Otwocka, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, 
tel. ………..fax ……………… 
 
Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko: 
......................................................................................... 
.............................................................................................. 
adres Wykonawcy: Ulica ....................................... nr domu ..... 
kod ..................... miejscowość ........................................................... 
powiat ................................. województwo ........................................ 

tel.: ..................................... fax: ................................. 

REGON:................................ NIP: ................................ 
 

 
OFERTA CENOWA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

 
 

„………………………………’ 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę w wysokości: 

netto: …..….….…zł (słownie……………….……………………….…………...…) 

podatek VAT….% tj: ….……zł. (słownie:………………………………........……) 

brutto: ……….zł.(słownie:………………………………………………………..) 

2. Termin realizacji umowy: do………………………….. 
3. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej warunki umowy akceptuję 

bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty jako najkorzystniejszej do 

zawarcia umowy na ww. warunkach. 

4. Załącznikami do oferty cenowej są: 

a) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do 

występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę) 

 

 

 

 
Dnia .....................              ............................................. 

           (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 


