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Znak sprawy: ZTM.TD.3310.4.2021       Poznań, 17 grudnia 2021 r. 

 

 

KOMUNIKAT 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 47 ust. 1 Ustawy o Samorządzie 
Gminnym z 8 marca 1990 r.  

(podstawa prawna – tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 

 

ogłaszam: 
 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT  

 

na wybór Operatora systemu płatności za przejazd transportem publicznym za pomocą 

zbliżeniowych kart płatniczych i urządzeń mobilnych (m.in. telefonów komórkowych, 

smartwatchy, etc.) wykorzystywanych w charakterze kart płatniczych w pojazdach 

komunikacji miejskiej. 

 

Organizator konkursu: Miasto Poznań reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Transportu 

Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań. 

Cel konkursu: zawarcie umowy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej uprawniających do 

przejazdów środkami transportu miejskiego przez ZTM Poznań na rzecz Operatora  w cenie 

nominalnej, wynikającej z taryfy biletowej, określonej Uchwałą Rady Miasta Poznania, pomniejszonej 

o wysokość określonego umową upustu, z prawem do ich dalszej odsprzedaży w cenie nominalnej 

pasażerom, na rachunek i ryzyko własne Operatora, poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej 

oferty spośród kontrahentów biorących udział w postępowaniu. 

 
Czas trwania konkursu: od 20 lipca 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. 
 

Termin składania zaktualizowanych ofert: 16 listopada 2021 r. godz. 15:00 

Liczba złożonych ofert: 5 

W wyznaczonym terminie do dnia 16 listopada 2021 r. do godz. 15:00 wpłynęło pięć ofert.  

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono. 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie ofert, które zostały złożone w konkursie: 

 

NAZWA I ADRES OFERENTA NR OFERTY 
WYNIK OCENY OFERTY POD KĄTEM 

SPEŁNIENIA WYMOGÓW KONKURSU 

R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7 

39-300 Mielec  
1 Oferta nie spełnia wymagań konkursu.  

ASEC S.A. Al. Jerozolimskie 184b  

02-486 Warszawa 
2 Oferta nie spełnia wymagań konkursu. 

MENNICA POLSKA S.A.  ul. Ciasna 6  
00-232 Warszawa 

3 Oferta spełnia wymagania konkursu. 

PIXEL Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 5  

85-862 Bydgoszcz 
4 Oferta spełnia wymagania konkursu. 

MERA-SERWIS SGL spółka z o.o. sp.kom-akc.  

Ul. Langiewicza 16 05-825 Grodzisk Maz. 
5 Oferta nie spełnia wymagań konkursu. 

 

Wyniki oceny ofert: 

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny ofert, które zostały uznane za spełniające wymagania 

konkursu: 

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 

Oferta nr 3 Oferta nr 4 

Umowa na 36 m-cy Umowa na 60 m-cy  Umowa na 36 m-cy Umowa na 60 m-cy  

100 pkt. 100 pkt. 73,17 pkt. 97,14 pkt. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Na podstawie Zarządzenia nr 46/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Dyrektora Zarządu Transportu 

Miejskiego w Poznaniu, postanawia się dokonać rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

przeprowadzonego w celu dokonania wyboru Operatora systemu płatności za przejazd transportem 

publicznym za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych i urządzeń mobilnych (m.in. telefonów 

komórkowych, smartwatchy, etc.) wykorzystywanych w charakterze kart płatniczych w pojazdach 

komunikacji miejskiej, poprzez zawarcie umowy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na okres 

60 miesięcy od dnia uruchomienia systemu dystrybucji biletów, z podmiotem: MENNICA 

POLSKA S.A.  ul. Ciasna 6 00-232 Warszawa,  który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
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Podmiot MENNICA POLSKA S.A.  ul. Ciasna 6 00-232 Warszawa spełnia warunki udziału  

w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz jest ofertą 

najkorzystniejszą w świetle kryterium ceny zaoferowanego rozwiązania, stanowiącego wysokość 

upustu przy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w systemie płatności w pojazdach (stawka w 

%) w wybranym przez Zarząd Transportu Miejskiego wariancie czasu trwania umowy, tj. 60 

miesięcy. Oferent wykazał w sposób nie budzący zastrzeżeń, że jest zdolny pod względem 

technicznym, usługowym i finansowym, do zrealizowania przedsięwzięcia według wymagań 

konkursu.  

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że zawarcie umowy w przedmiotowym 

postępowaniu nastąpi w terminie 14 dni od ogłoszenia komunikatu o wyniku konkursu. 

Informacja o środkach odwoławczych: 

Oferent może złożyć do ZTM odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia 

ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia 

jego otrzymania. W przypadku uwzględnienia odwołania konkurs może zostać powtórzony. 

 

 

 

………………………………… 

Zatwierdzam 
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