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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. , ul. Składowa 1,  

          73-110 Stargard , woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5732213. 

 
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpkstargard.pl




I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę biletów komunikacji 
 

miejskiej. 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 
 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie i dostawa biletów potwierdzających wniesienie opłaty za przejazdy w 

komunikacji miejskiej: 

1. Bilety jednorazowe i 24 godzinne, rodzinny weekendowy, normalne i ulgowe (9 wzorów- 

rodzajów) - w ilości 40.000 bloczków po 100 kart biletów. Wykonanie biletów na papierze offsetowym 

(80G/ m2) z zastosowaniem zabezpieczenia holograficznego, identyfikującym Wykonawcę. Format 

biletów 70mm x 35 mm. Nadruk na biletach jednostronny w trzech kolorach. Zróżnicowane tło ( różne 

kolory) dla każdego wzoru biletów. Numeracja biletów dwuczłonowa zawierająca symbol serii i nr 

kolejny. Szata graficzna biletów zostanie określona w umowie w uzgodnieniu z dostawcą.  

2. Bilety dziesięcioprzejazdowe normalne i ulgowe (2 wzory - rodzaje) - w ilości 500.000 szt. Wykonanie 

biletów na papierze o gramaturze (150G/ m2) z zastosowaniem zabezpieczenia holograficznego 

identyfikującym Wykonawcę . Format biletów 312 mm x 35 mm. Bilet wykonany jako 

dziewięcioczłonowy. Osiem członów, po cztery skrajne o wymiarach 31x35 oddzielone perforacją 

/nacięciami/ ułatwiającą oderwanie biletu pojedynczego. Człon środkowy do dwustronnego kasowania 

stanowi bilet zasadniczy. Nadruk na biletach w trzech kolorach. Zróżnicowane tło dla każdego wzoru 

biletu. Numeracja biletu dwuczłonowa zawierająca symbol serii i nr kolejny. Szata graficzna biletów 

zostanie określona w umowie w uzgodnieniu z 
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Wykonawcą.  

3. Bilety okresowe, imienne i na okaziciela, osoby bezrobotnej (28 wzorów - rodzajów) - w ilości 

120.000 szt. Wykonanie biletów na papierze o gramaturze (250G/ m2) z zastosowaniem 

zabezpieczenia holograficznego. Format biletów ok. 85mm x 55mm. Nadruk na biletach 

dwustronny, jedna strona w czterech kolorach, druga w trzech kolorach. Numeracja biletów 

dwuczłonowa zawierająca symbol serii i nr kolejny. Szata graficzna biletów zostanie określona w 

umowie w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.98.00.00-0, 79.82.30.00-9. 
 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 
III.1) WADIUM 

 
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w 

wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) w terminie do dnia 30 maja 2018 r. do 

godziny 11.45. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego 
 

III.2) ZALICZKI 
 
 
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

 
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 


O Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym zamówieniem; 

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków a wymóg uzna za 

spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy 


 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
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terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym 

czasie ) potwierdzi wykonanie minimum trzech dostaw biletów o wartości co najmniej 

30 000, 00 zł netto rocznie 
 

 III.3.3) Potencjał techniczny
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków a 

wymóg uzna za spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy 
 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków a 

wymóg uzna za spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy 
 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o Ich sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia należyte wykonanie zamówienia, 

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków a wymóg uzna za 
 

spełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. 
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
 

USTAWY 
 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:
 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 
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 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

 
ustawy, należy przedłożyć: 

 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert 

 
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert


 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.


24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 
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III.6) INNE DOKUMENTY 

 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

 
1) ofertę przetargową wyliczoną zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ- załącznik nr 1, 2) pełnomocnictwo 

do podpisania oferty o ile umocowanie do jej podpisania nie wynika z dokumentu rejestracyjnego, 
 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 
IV.3) ZMIANA UMOWY 

 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: a) w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, b) 

dopuszcza się możliwość zmiany cen jednostkowych w górę i w dół . Zmiana cen może następować 

w okresach rocznych ( po upływie kolejnych dwunastu miesięcy licząc od daty podpisania umowy ). 

Wzrost ceny nie może być większy jak o wskaźnik inflacji za poprzedni rok, ogłaszany przez 

Prezesa GUS. Każda zmiana ceny wymaga akceptacji przez strony w formie aneksów 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.stargard.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MPK Sp. z o.o.  

Stargard ul. Składowa 1. 

 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu lub ofert: 

 
30.05.2018 godzina 11:45, miejsce: W sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Przedsiębiorstwa  

Komunikacji  Sp. z o.o. w Stargardzie, ul. Składowa 1. 

 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
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niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


