
                                                                                   Elbląg, dnia 19.01.2015 r.                                                                    

 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/2015 ( rozeznanie cenowe)
 

 
 Dotyczy: dostawa elektronicznej karty zbliżeniowej w ilości 4000 szt.  

    wg wzoru A,B, C, D                                           ( nazwa zamówienia) 

 I.Zamawiający: 

   Zarząd Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną    odpowiedzialnością, 

     ul Browarna 90, 82-300 Elbląg 

NIP :578-21-60-222, REGON: 170372066, KRS: 0000131350 

II Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa kart elektronicznych zbliżeniowych  wg wzoru w 

ilości 4000 szt. zgodne ze standardami ISO/IEC 14443 typ A., wymiar 86 mm x 54 mm, 

zgodne z  ISO7810 

2. chip MIFARE PLUS 2 Kbyte X, 7 byte UID, nadruk offset 2 strony, grawerowanie 

numeru laserem 

3. Warunki udziału w postępowaniu : 

   O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

         a/ Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie z 

przedmiotem zamówienia 

b/ Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami do wykonania zamówienia 

III. Termin wykonania zamówienia 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 01.03.2015 r. 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

-opatrzona pieczątką firmową, 

-posiadać datę sporządzenia, 

-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

-podpisana czytelnie przez wykonawcę 

V Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  

e mail: nfrastruktura@zkm.elblag.com.pl, faksem na nr (55)230 79 01, poczty, kuriera lub 

dostarczona osobiście na adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg do dnia 28.01.2015r. do 

godz. 15.00 wraz z załączoną kserokopią wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie 

z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy 

przed datą złożenia ofert. 

      2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29 stycznia 2015r, a wyniki najkorzystniejszej 

ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem: www.zkm.elblag.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej :www.zkm.elblag.pl 

VI. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:www.zkm.elblag.pl a z 

wybranym oferentem zostanie podpisana umowa. 

mailto:nfrastruktura@zkm.elblag.com.pl
http://www.zkm.elblag.pl/


VII. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 230 79 00 wew. 21 

oraz adresem email: infrastruktura@zkm.elblag.com.pl 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


