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 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130.000,00 PLN 

na świadczenie usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem 

telefonu komórkowego.  

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku  Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. Dz. U. 2021, poz. 1129 - tekst jednolity ze zm.). 

 

1. Zamawiający:  

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004 Pl. Wszystkich Świętych 3-4, NIP: 676-

101-37-17 i REGON: 351554353 adres do korespondencji: Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. 

Centralna 53, 31-586 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest 

wyłonienie Wykonawcy(ów) usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania w Krakowie z 

wykorzystaniem telefonu komórkowego.  

2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego:  

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany we Wzorze umowy stanowiącej 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Termin realizacji zamówienia:  

od 2 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.   

3. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:  

1. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia.  

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca musi przedłożyć przed 

podpisaniem Umowy:  

1) potwierdzoną kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie 

działalności w charakterze instytucji płatniczej lub dokument równoważny. Przez 

dokument równoważy, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy także rozumieć 

pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu kryterium mieszczącego się w zakresie 

wyłączenia, o którym mowa w art. 6 pkt. 11 Ustawy o usługach publicznych lub umowę z 

Krajową Instytucją Płatniczą, spełniającą wymagane przepisami UUP obowiązki oraz 

posiadającą wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia niezbędne do świadczenia 
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usługi płatności na rzecz Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania tych Instytucji, którymi posłuży się 

przy wykonywaniu umowy – jak za swoje własne działania i zaniechania, 

2) kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 pln  

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Dokumenty te stanowić będą załączniki do umowy. 

3. Jedynym kryterium oceny ofert jest wyrażenie zgody na wynagrodzenie  brutto wyrażone w 

wartości % (maksymalnie w wysokości0,35%) od wpływów do Zamawiającego, to jest od 

części kwoty wpłaconej i zaksięgowanej na rachunku bankowym Zamawiającego, uzyskanej 

w danym miesiącu z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefie płatnego parkowania wniesionych za pomocą telefonu komórkowego tj. w wyniku 

usługi świadczonej przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.   

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz 

obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. Maksymalna wysokość ceny ofertowej brutto wynosi 0,35%. Oferty z wyższą ceną zostaną 

odrzucone.  

7. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.  

8. Ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego wraz z aktualnym odpisem z KRS należy złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia  

tj. do dnia 26.11.2021r. do godz. 10:00.  

-w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl oraz kopia  

kwozny@zdmk.krakow.pl w tytule należy wpisać: 

  

„OFERTA na świadczenie usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z 

wykorzystaniem telefonu komórkowego”  

  

10. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

11. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało wysłane do potencjalnych Wykonawców oraz 

ogłoszone na stronie internetowej http://www.zdmk.krakow.pl zakładka: zamówienia 

publiczne.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z jednym lub z kilkoma 

wykonawcami.  
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem 

umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego z więcej niż z 

jednym wykonawcą.   

14. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego.   

15. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny.  

17. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie 

przedmiotu zamówienia: Karol Woźny, tel. 662-750-694, Rafał Herda,  tel. 786-841-066 

 

Załącznikami do zapytania są:  

  

1.Wzór umowy wraz z załącznikami 

2.Formularz ofertowy  

 


