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oznaczenie sprawy:  15/III/2020 

           

Informacja z otwarcia ofert z przetargu pn: Dostawa  wraz z montażem parkomatów do obsługi Obszaru Płatnego Parkowania  w Krakowie. 
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa,  ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.900.000,00 zł brutto 
 
Termin wykonania zamówienia:  
 
a) dostawa 100 sztuk parkomatów wraz z montażem oraz w pełni funkcjonalnym systemem informatycznym oraz pełnym przeszkoleniem personelu 

do dnia 15.07.2020 r.    
 
b) dostawa 50 sztuk parkomatów wraz z montażem oraz w pełni funkcjonalnym systemem  informatycznym do dnia 14.09.2020 r. 
 
Zbiorcze zestawienie ofert 
 

 
Lp. 
 

 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

 
Cena netto/ 

brutto zł 

 
VAT 

 
Termin 

 wykonania 

 
Warunki  
płatności 

 
Wydłużenie/ nie 
wydłużenie  gwarancji 
jakości na dostarczone 
parkomaty (150 sztuk) 
oraz dostarczony i 
zamontowany system 
komputerowy, a także 
pozostały sprzęt 
powyżej 36 miesięcy 
podstawowej gwarancji 

 
Możliwość 
dopłaty i 
przedłużenia 
ważności 
ważnego 
biletu w 
każdym z 
dostarczonych 
parkomatów 

 
Możliwość 
wprowadzenia 
numeru 
rejestracyjnego w 
dowolnym 
momencie 
dokonywania 
opłaty w każdym 
z dostarczonych 
parkomatów 
 

 
Wyposażenie 
wszystkich 
parkomatów 
150 sztuk w 
klawiaturę w 
układzie 
Qwerty 

 
Wyposażenie 
wszystkich 150 
parkomatów w 
autoryzację 
otwarcia drzwi 
za pomocą karty 
dostępowej 

 
 

1. 

 
MBS 
Computergraphik  
Sp. z o.o. 
ul. Grodziska 15, 
05-870 Błonie 

 
Netto: 
3.894.414,00 zł 
 
Brutto: 
4.790.129,22 zł 

 
 
  23 % 
 
 
 
 
 

 
a) dostawa 100 
sztuk parkomatów  
wraz z montażem 
oraz w pełni 
funkcjonalnym 
systemem 
informatycznym 
oraz pełnym 
przeszkoleniem 
personelu do dnia 
15.07.2020 r.    

 
 

 
 

Zgodnie 
 z IPU 

 
 

 
Wydłużenie gwarancji 
jakości na dostarczone 
parkomaty (150 sztuk) 
oraz dostarczony i 
zamontowany system 
komputerowy, a także 
pozostały sprzęt 
powyżej 36 miesięcy 
podstawowej gwarancji 
o kolejne 12 miesi ęcy  

 
Oferuję 

możliwość 
dopłaty i 

przedłużenia 
ważności 
ważnego 
biletu w 

każdym z 
dostarczonych 
parkomatów 

 
Oferuję 

możliwość 
wprowadzenia 

numeru 
rejestracyjnego w 

dowolnym 
momencie 

dokonywania 
opłaty w każdym 
z dostarczonych 

parkomatów 

 
Oferuję 

wyposażenie 
wszystkich 

parkomatów 
150 sztuk w 
klawiaturę w 

układzie 
Qwerty 

 
Oferuję 

wyposażenie 
wszystkich 150 
parkomatów w 

autoryzację 
otwarcia drzwi 

za pomocą karty 
dostępowej 
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b) dostawa 50 
sztuk parkomatów  
wraz z montażem 
oraz w pełni 
funkcjonalnym 
systemem  
informatycznym do 
dnia 14.09.2020 r. 

 
 

2.  
DROPEL   
Sp. z o.o. 
Jurajska 13 
32-082 
Bolechowice  

 
Netto: 
3.398.000,00 zł 
 
 
Brutto: 
4.179.540,00 zł 
 
 
 
 
 
 

 
  23 % 

 
a) dostawa 100 
sztuk parkomatów  
wraz z montażem 
oraz w pełni 
funkcjonalnym 
systemem 
informatycznym 
oraz pełnym 
przeszkoleniem 
personelu do dnia 
15.07.2020 r.    
 
b) dostawa 50 
sztuk parkomatów  
wraz z montażem 
oraz w pełni 
funkcjonalnym 
systemem  
informatycznym do 
dnia 14.09.2020 r. 
 
 

 
Zgodnie 
 z IPU 

 
Wydłużenie gwarancji 
jakości na dostarczone 
parkomaty (150 sztuk) 

oraz dostarczony i 
zamontowany system 
komputerowy, a także 

pozostały sprzęt 
powyżej 36 miesięcy 

podstawowej gwarancji 
o kolejne  12 miesi ęcy  

 
Oferuję 

możliwość 
dopłaty i 

przedłużenia 
ważności 
ważnego 
biletu w 

każdym z 
dostarczonych 
parkomatów 

 
Oferuję 

możliwość 
wprowadzenia 

numeru 
rejestracyjnego w 

dowolnym 
momencie 

dokonywania 
opłaty w każdym 
z dostarczonych 

parkomatów 

 
Oferuję 

wyposażenie 
wszystkich 

parkomatów 
150 sztuk w 
klawiaturę w 

układzie 
Qwerty 

 
Oferuję 

wyposażenie 
wszystkich 150 
parkomatów w 

autoryzację 
otwarcia drzwi 

za pomocą karty 
dostępowej 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na  stronie internetowej Zamawiaj ącego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ust awy Pzp, przekazuje 
Zamawiaj ącemu o świadczenie o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze 
złożeniem o świadczenia, Wykonawca mo że przedstawi ć dowody, że powi ązania z innym Wykonawc ą nie prowadz ą do zakłócenia konkurencji w post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 
 

Kraków, dnia 27.04.2020 r.  


