Miejski Zakład Komunalny w Giżycku
11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21
tel. 798 112 435
email: mzk@gizycko.pl

Giżycko, dnia 10 lipca 2018 r.
ST.2512.27.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP I DOSTAWĘ SYSTEMU MONITOROWANIA POJAZDÓW
SŁUŻBOWYCH MZK W GIŻYCKU.
Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Zakup i dostawę systemu monitorowania pojazdów służbowych MZK w Giżycku.
Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) wobec czego procedura zamówienia nie podlega
przepisom ustawy..PZP
1. Zamawiający:
Miejski Zakład Komunalny
ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko
Tel. 798 112 435, email: mzk@gizycko
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup i dostawę systemu monitorowania GPS pojazdów służbowych MZK.
Ilość pojazdów na dzień 10 czerwca 2018 r. – 15 sztuk
z możliwością rozszerzenia oferty w zależności od ilości posiadanych pojazdów.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Miejski Zakład Komunalny w Giżycku jest zainteresowany montażem systemu monitorowania GPS
pojazdów służbowych.
System monitorowania pojazdów powinien umożliwiać:
− śledzenie i określenie dokładnej pozycji pojazdów,
− monitorowanie czasu pracy pojazdów,
− kierunku przemieszczania się pojazdów,
− monitorowanie przejechanych kilometrów,
− śledzenie i raportowanie poziomu paliwa – spuszczanie/tankowanie paliwa, średnie spalanie,
− przeglądanie historii z pełną analizą danych,
− wersja www pozwalająca na podgląd on-line.
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Oprogramowanie w wersji na komputery z systemem Windows, w aplikacji WWW z pozycji
klienta dające możliwość administrowaniem (uprawnienia administracyjne) swoim kontem
oprogramowania – ustalenia dowolnej ilości tzw. subkont dla których indywidualnie nadawane są
uprawnienia do monitorowania wybranego lub wybranych pojazdów jak i uprawnienia dotyczące
informacji przekazywanych z pojazdu jak i możliwości raportowania. Logowanie dla danego
subkonta powinno odbywać się przez wpisanie loginu i hasła ustalonego przez administratora konta
głównego.
WYKAZ WSZYSTKICH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU
l.p.
Typ pojazdu (marka, model)
1. OPEL MOVANO
2. OPEL COMBO VAN
3. CIĄGNIK KIOTI RX 7330
4. CIĄGNIK KIOTI PX 1053
5. CIĄGNIK URSUS C-350
6. ZAMIATARKA HAKO CITYMASTER 600
7. ZAMIATARKA HAKO CITYMASTER 1600
8. OPEL MOVANO 2
9. ZETOR 11245
10. OPEL VIVARO 9 – os.
11. CIĄGNIK KOMUNALNY ISEKI TXG 237A
12. RENAULT MASTER
13. KAWASAKI MULE 610
14. MERCEDES AXOR
15. RENAULT TRAFIC
3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, na wymaganym formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Zakład Komunalny,
ul. Suwalska 21,
11-500 Giżycko.
Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: „Oferta na dostawę
systemu monitorowania pojazdów służbowych MZK w Giżycku” nie otwierać przed
20.07.2018 r. do godz. 12:15”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
Jako wymagane załączniki do formularza ofertowego, Wykonawca winien załączyć:
1) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania
przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
w przedmiotowym zakresie (monitorowania pojazdów) – jeżeli jest wymagane przepisami
prawa.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
• Miejsce wykonania zamówienia: Dostawa i montaż systemu monitoringu w pojazdach
służbowych w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul.
Suwalska 21, 11-500 Giżycko
• Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony i zamontowany w terminie do 20 sierpnia
2018 r.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia bez
podania przyczyn.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
• Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia.
6. Sposób i warunki płatności:
Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury miesięczne abonamentowe z terminem
płatności przelewem minimum 14 dni.
Wykonawca wystawi fakturę na:
Nabywca:
Gmina Miejska Giżycko
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
NIP 845-19-51-457

Odbiorca:
Miejski Zakład Komunalny
ul. Suwalska 21
11-500 Giżycko

Szanowni Państwo.
Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21 11500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną
mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435
Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail:
iodo@mzk.gizycko.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych.
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