
Chojnice dnia 2020-02-26

Znak sprawy: ZP-3/NE/2020

Zapytanie cenowe

dotyczące zamówień poniżej 30.000 Euro

I. Zamawiający 

Miejski  Zakład  Komunikacji  sp.  z  o.o.  w  Chojnicach  ul.  Angowicka  53,  
89-600 Chojnice

REGON 091627194; NIP  555-000-64-76; Nr KRS 0000159987

zaprasza do złożenia oferty na:

„Na  usługę  druku  i  dostawy  biletów  jednorazowych,  karnetów  6-cio
przejazdowych i biletów miesięcznych”

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik zamówienia CPV : 22459000-2 bilety

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  druku  i  dostawy  biletów  jednorazowych,
karnetów 6-cio przejazdowych i biletów miesięcznych w następującym zakresie:

Zakres zamówienia: druk i dostawa biletów w tym:
1. Bilety  jednorazowe w minimum 30  nominałach  -  w  bloczkach  po 100 szt.

klejone. Wymiar 70 mm x 35 mm
1.1.Każdy rodzaj biletu: 

1.1.1. normalny,  ulgowy U 44% i ulgowy  U 50% w innym kolorze tła (dla
kiosków)

1.1.2. normalny, ulgowy U 44% w innym kolorze tła z napisem „plus 0,40 zł
opłata manipulacyjna” (dla kierowców) 

1.2.W przypadku zmiany cen w czasie trwania umowy ilość nominałów może ulec
zmianie.

1.3.Zabezpieczenia:
1.3.1. papier  offsetowy  za  splotami  UV  (niewidoczne  optycznie  po  druku  i

świecące pod wpływem lampy UV) 80 g/m2

1.3.2. gilosz
1.3.3. min. sześć kolorów na bilecie (w tym fluorescencyjny)
1.3.4. hologram zastrzeżony potwierdzony certyfikatem IHMA o wymiarach 35

x 3 mm lub o tej samej powierzchni w innym kształcie uzgodnionym z
zamawiającym

1.3.5. mikrodruk lub farba sekretna lub inne zabezpieczenia
1.3.6. numer  i  seria  biletu  powinny  być  nadrukowane  czerwoną  farbą

fluorescencyjną dającą efekt promieniowania w UV 



1.4. Ilość biletów w okresie realizacji umowy :  9.000 bloczków
2. Karnety 6 –cio przejazdowe w minimum 4 nominałach -  w bloczkach po 100

szt. klejone. Wymiar 35 mm x 187 mm; perforacja 67 mm, następne co 30 mm, na
każdym odcinku numer. 

2.1.Każdy rodzaj karnetu: 
2.1.1. normalny, ulgowy; U 44% i U 50% w innym kolorze tła

2.2.Zabezpieczenia:
2.2.1. papier  offsetowy  za  splotami  UV  (niewidoczne  optycznie  po  druku  i

świecące pod wpływem lampy UV) 140 g/m2 
2.2.2. numer na kuponie kontrolnym
2.2.3. reszta jak na bilecie jednorazowym

2.3. Ilość karnetów w okresie realizacji umowy: 200 bloczków
3. Bilety miesięczne bez ceny - w bloczkach po 100 szt. klejone. Wymiar 50x100mm

3.1.Zabezpieczenia :
3.1.1. papier  offsetowy  za  splotami  UV  (niewidoczne  optycznie  po  druku  i

świecące pod wpływem lampy UV)190 g/m2

3.1.2. reszta jak na bilecie jednorazowym
3.2. Ilość biletów w okresie realizacji umowy: 200 bloczków

III. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2022r
2. Termin płatności – 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

IV. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają  uprawnienia  do  występowania  w  obrocie  prawnym,  zgodnie  z

wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponują  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem,  a  także  potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego
zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

V.  Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta  musi  być  podpisana  przez  Wykonawcę  lub  osobę  uprawnioną  do

występowania  w  imieniu  Wykonawcy.  Każda  zapisana  strona  oferty  oraz
załączone  dokumenty  powinny  być  zaparafowane  przez  ww.  upoważnione
osoby.

VI. Sposób wykonania usługi :
1. Dostawa  biletów  odbywać  się  będzie  w  ilościach  i  terminach  każdorazowo

uzgodnionych z Zamawiającym, na podstawie zamówień składanych telefonicznie

2



lub załomocą poczty elektronicznej  i potwierdzone pisemnym zamówieniem nie
częściej niż co 6 miesięcy. 
1.1.zamówienie  określać  będzie  szczegółowo  ilość  biletów  w  poszczególnych

nominałach
1.2.każdy nominał biletów powinien być pakowany oddzielnie i opisany
1.3.bilety jednorazowe w ilości 10 bloczków wzmocnione gumką recepturką 
1.4.zamówienia będą składane z 14 – to dniowym wyprzedzeniem
1.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstszych dostaw biletów w nagłych

sytuacjach jednak nie częściej niż razy w roku jako zamówienie dodatkowe z
14-to dniowym terminem realizacji.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zadań wynikających z niniejszej
specyfikacji podwykonawcom.

3. Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  w  terminie  do  14  dni  dostarczy  wzory
wszystkich  biletów  i  karnetów  do  akceptacji  (35  nominałów  biletów
jednorazowych, 15 nominałów karnetów oraz 1 wzór biletu miesięcznego)

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.

VII.  Kryterium oceny ofert.
1. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  kierował  się

następującymi kryteriami:
CENA  -  100 % brutto

2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia

przetargu bez podania przyczyny.

VIII. Termin związania z ofertą.
Wykonawca składający ofertę  pozostaje  nią  związany przez 30 dni.  Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.  Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.03.2020r. do godz. 09:00.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:

2.1.w  formie  pisemnej  na  adres:  Miejski  Zakład  Komunikacji  Sp.  z  o.o.,  
89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53;

2.2.za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzk@mzkchojnice.pl
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1
4. Formularz  ofertowy  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej

opatrzonej własnoręcznym podpisem.
5. Wszelkich  informacji  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  udziela:  

Bartosz  Knitter  tel.  52  397  65  11  w.41   adres  poczty  elektronicznej  e-mail:
mzk@mzkchojnice.pl

Załączniki :
Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego; 

 załącznik cenowy – opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2. Wzór umowy
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