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ZTM.EZ.3310.10.2021                                                                   

Poznań, 10.12.2021 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu działając stosownie do zapisów art. 222 ust. 5 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129  

z  zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 12:00, nastąpiło otwarcie 

ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w  trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na 

„Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych 

miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych” znak 

sprawy: ZTM.EZ.3310.10.2021.  

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a mianowicie: netto 400 000,00 zł co stanowi kwotę brutto 492 000,00 zł. 

 

 

W wyznaczonym  terminie tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta-  

elektroniczne za pośrednictwem platformy  miniPortal. Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono. 

 

Tabela przedstawia szczegółowe dane na temat złożonej oferty 

 

 

Z poważaniem 

NAZWA I ADRES 

WYKONAWCY 

NR 

OFER

TY 

I kryterium  

– cena 

brutto 

(zł) 

II kryterium  

– Zadeklarowanie przez 
Wykonawcę wykonywanie dodatko 

wych usług polegających na sporządza
niu i przesyłaniu do Zamawiającego do

kumentacji fotograficznej  
z kontroli stanu taboru – 28% 

 
 

III kryterium 

- Zadeklarowana przez Wykonawcę 

liczba rekontroli w ciągu roku, w 

zakresie usunięcia w wyznaczonym 

terminie stwierdzonych 

nieprawidłowości, na przystankach 

autobusowych na terenie miast/gmin, 

z którymi miasto Poznań zawarło 

porozumienie międzygminne: 12% - 

nr przedziału 

IKHAKIMA M.HANELIK 

Trzykolne Młyny 

Osiedle  

Nadwarciańskie 42, 

62-035 Kórnik 
  

1 
546 289,20  

zł 
TAK 
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