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Do wykonawców  

 
Nasz znak: MPK.Z-9/2020.1                                         Stargard, 6 marca  2020 r. 

 

Zaproszenie do złożenia ofert na wstawienie automatów vendingowych do 

sprzedaży gorących napojów, zimnych napojów i przekąsek na terenie 

Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, w Stargardzie przy ul. Towarowej 2, 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., zaprasza do złożenia ofert na wstawienie 

automatów vendingowych, do których wykonawca ma prawo dysponowania przez okres związania 

umową z zamawiającym oraz zapewni ich systematyczny serwis (sprawność urządzeń, bieżące 

uzupełnianie asortymentu sprzedawanych produktów itp.). 

Z uwagi na fakt, iż obiekt, w którym Zamawiający planuje wstawienie przedmiotowych 

automatów powstał w trakcie realizacji projektu nr RPZP.02.02.00-32-0007/17 pn. „Zintegrowane 

Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WZ 

2014-2020, Zamawiający nie przewiduje możliwości generowania przychodów z tytułu przedmiotu 

zamówienia ponad poniesione koszty mediów niezbędnych do działania automatów, wynikające ze 

zużycia energii elektrycznej oraz wody. Kosztem, który będzie musiał ponieść Wykonawca za 

możliwość ustawienia automatów na terenie terminala ZCP będzie:  

1. Zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę Zamawiającemu na podstawie wskazań 

podliczników. Zakup i montaż podliczników są kosztem wykonawcy. Po okresie związania 

umową podliczniki będą przekazane nieodpłatnie Zamawiającemu. 

2. Zainstalowanie butlowego dystrybutora zimnej wody do picia dla pasażerów min. 1 szt. o 

pojemności nie mniejszej jak 10 litrów wraz z bieżącą wymianą butli z wodą i uzupełnianiem 

jednorazowych kubków do picia. 

3. Ustawienie kosza na odpady opakowaniowe o pojemności od 60 do 120 litrów oraz jego 

opróżnianie na własny koszt minimum dwa razy w tygodniu. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy spełnienia następujących warunków: 

1. Automat do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek – ilość oferowanego asortymentu min. 20, 

2. Automat do sprzedaży gorących napojów – ilość oferowanego asortymentu min. 5 

3. Wszystkie oferowane urządzenia powinny mieć certyfikaty bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

4. Za dokonane zakupy w automatach, płacić można na szereg różnych sposobów, m.in. za pomocą 

karty kredytowej, gotówki i innych form. 

5. Bieżące uzupełnianie oferowanego asortymentu w automatach. 

6. Zamawiający oferuje powierzchnię o wymiarach dł. x szer. 170cm x 150cm. 

7. Rodzaj automatów - „glassfront” 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o następujące kryteria: 

 

1. Ilość oferowanego asortymentu w automacie do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek – XI  

– max. 15 pkt. 

 - od 20 do 25 szt. - 5 pkt. 

 - od 26 do 30 szt. - 10 pkt. 

 - pow. 30 szt.  - 15 pkt. 
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2. Ilość oferowanego asortymentu w automacie do sprzedaży gorących napojów – XN –max. 15 pkt. 

 - od 5 do 10 szt. - 5 pkt. 

 - od 11 do 20 szt. - 10 pkt. 

 - pow. 20 szt.  - 15 pkt. 

3. Pojemniki jednorazowe wykonane z następujących materiałów – XU – max. 20 pkt.: 

 - papierowe lub inne podlegające biodegradacji - 20 pkt. 

 - inne rozwiązania      - 5 pkt.   

4. Czas reakcji na ewentualną awarię urządzenia – XC – max 10 pkt. 

 - do 24 godzin  - 10 pkt. 

 - do 48 godzin  - 5 pkt. 

 - do 72 godzin  - 1 pkt.  

5. Wrażenie wizualne – XW – max. 30 pkt.  

Ocena tego kryterium jest subiektywną oceną poszczególnych członków Komisji i zostanie 

dokonana metodą macierzy porównania parami. 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie komisji otrzyma 30 punktów. 

Pozostałe oferty będą oceniane według wzoru: 

 

Ocena komisji oferty badanej 

XW= –––––––––––––––––––––––––––– x 30 

Ocena komisji oferty maksymalnej 

 

6. ilość zainstalowanych butlowych dystrybutorów wody do picia – XD – max 10 pkt. 

 - 1 dystrybutor  - 5 pkt. 

 - 2 dystrybutory - 10 pkt.  

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej łącznej ocenie punktowej, wyliczonej 

wg wzoru: XO = XI + XN + XU + XC + XW + XD   

 

Oferty zawierające informacje podlegające ocenie wraz ze zdjęciami poglądowymi oferowanych 

urządzeń prosimy złożyć do dnia 20 marca 2020r. do godziny 13:00 w siedzibie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. przy ul. Składowej 1, 73-110 Stargard lub wysłać na adres 

email mpk@mpkstargard.pl 

 

 Z poważaniem: 

  

Prezes Zarządu  

   Jan Gumuła 
 

Załącznik: 

1. Wzór umowy 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a TE 
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