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Ogłoszenie

Numer

2020-10824-18291

Id

18291

Powstaje w kontekście projektu

POIS.06.01.00-00-0060/19 - Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi systemu 
Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Tytuł

Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi 
systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z ZO

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-24
1. Zapytanie ofertowe
2. zal 1 - OPZ
3. zal nr 2 - formularz oferty
4. zal nr 3 - formularz cenowy
5. zal nr 4 - IPU
6. zal nr 5 - Warunki gwarancji bankowej
7. zal nr 6 - wzór wykazu usług
8. zal nr 7 - Harmonogram
9. zal nr 8 - oświadczenie o spełnianiu warunków
10. zal nr 9 - oświadczenie_powiązania osobowe
11. zal nr 10 - opis projektu animowanego intro
12. zal nr 11 - Klauzula RODO
13. zal nr 12 - LOGO EKOMUNIKACJA

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
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NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-24

Data ostatniej zmiany

2020-11-24

Termin składania ofert

2020-12-09 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne S.A. w 
Krakowie
św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków
NIP: 6790085613

Osoby do kontaktu

Elżbieta  Cieślik
tel.: 12 254 11 58
e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zgodnie z opisem zamówienia w niniejszym ogłoszeniu.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa
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Podkategoria

Usługi inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca następujące działania promocyjne:
1.1.�zaprojektowanie i publikację ogłoszeń prasowych w dodatkach lokalnych dzienników 
ogólnopolskich oraz tygodniku lokalnym dotyczących projektu wraz z informacją o źródle 
współfinansowania;
1.2.�zaprojektowanie i publikację ogłoszeń w prasie branżowej, dotyczących projektu wraz z 
informacją odnoszącą się do źródła współfinansowania; 
1.3.�zaprojektowanie i publikację ulotki w indywidualnym kształcie z wykrojnika, informującej o 
projekcie; 
1.4.�opracowanie koncepcji i produkcję animowanego spotu filmowego pokazującego efekty 
projektu, z przeznaczeniem do emisji w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
S.A. w Krakowie oraz w mediach społecznościowych, wraz z informacją dotyczącą źródła 
współfinansowania;
1.5.�zaprojektowanie oraz wykonanie tablicy pamiątkowej informującej o projekcie, jego celu i źródle 
współfinansowania;
1.6.�wykonanie prac graficznych polegających na drobnych modyfikacjach graficznych i 
animacyjnych (liftingu), animowanego intro, w tym logo załączonego do oferty zgodnie z wytycznymi 
przekazanymi przez Zamawiającego, w zakresie opisanym w załączniku do zapytania ofertowego 
(ZO). Łączna liczba godzin na potrzeby wykonania dodatkowych prac graficznych wyniesie nie więcej 
niż 16 godz. zegarowych. Koszt usługi należy wliczyć w cenę oferty.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
ZO. 

Okres gwarancji

12 miesięcy na tablicę pamiątkową

Kody CPV

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
22140000-3 Ulotki
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy



Wygenerowano: 2020-11-24 13:35 Strona 4 / 9

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków-Podgórze

Miejscowość

Kraków

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-06-15

Opis

Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 7 
do ZO, jednak nie później niż do 15.06.2021r.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał (tzn. opracował 
koncepcję, nakręcił materiał i zmontował) co najmniej jeden spot filmowy trwający minimum  60 
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sec oraz zaprojektował i zlecił do publikacji ogłoszenia prasowe w co najmniej jednym tytule prasy 
codziennej i co najmniej jednym tytule prasy branżowej.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Dokumenty stanowiące treść oferty:
a)�Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO), podpisany przez Wykonawcę.
b)�Wypełniony formularz cenowy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO),  podpisany przez Wykonawcę.
2.�Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia: 
a)�Dowód wniesienia wadium.
b)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie IV.1 ZO 
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do ZO).
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
d) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 9 do ZO).
e) Wykaz należycie wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, o których mowa w pkt IV.1.2a. ZO, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 6 do ZO).
f) Dowody potwierdzające, że usługi wykazane przez Wykonawcę w wykazie usług, o których mowa 
w pkt f) ZO zostały wykonane należycie. 
3.�Dokumenty formalne identyfikujące Wykonawcę:
a)�Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie 
wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.
b)�Jeśli dotyczy - Umowa spółki cywilnej określająca sposób reprezentacji Wykonawcy.
c)�Jeśli dotyczy - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, podpisane przez wszystkie podmioty 
występujące wspólnie.
4.�Na potrzeby porównania i oceny ofert w kryterium jakość do oferty należy złożyć projekt 
animowanego intro zawierającego LOGO, przygotowanego przez Wykonawcę o długości od 5s do 
6s wraz z jego opisem (według załącznika nr 10 do ZO), zawierającym uzasadnienie dla spełnienia 
wymagań, o których mowa w pkt XIV.12 ZO. Animowane intro zawierające LOGO ma być złożone wraz 
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z ofertą w formie elektronicznej w formatach mp4 oraz avi i przesłane za pośrednictwem Platformy 
zakupowej.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.�Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2.�Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego;
3.�Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;
4.�osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5.�spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6.�spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
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7.�spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8.�osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9.�podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
10.�nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 1 do 3;
II.�Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również Wykonawców, którzy:
1.�wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ;
2.�złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3.�nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem 
pkt. XIV.2 ZO;
4.�nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą;
5.�powiązani są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium „Cena brutto oferty” - 60%
Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:
Vx = (Cn / Cx )x 60% x 100, 
gdzie:
Vx –  ilość punktów za cenę oferty brutto proponowaną w ofercie badanej,
Cn –  najniższa cena oferty brutto ze wszystkich ofert,
Cx –  cena oferty brutto - oferty badanej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium „Animowane intro” - 40%
Punkty w kryterium oceny ANIMOWANE INTRO zostaną przyznane wg następującego wzoru:

JB = (Sx / Smax )x 40% x 100, 
gdzie:
JB –  ilość punktów za pozacenowe kryterium oceny w badanej ofercie,
Sx –  średnia arytmetyczna z oceny indywidualnej za pozacenowe kryter

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-24 - data opublikowania
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-> 2020-12-09 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-06-15 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca 
następujące działania promocyjne:
1.1.�zaprojektowa...  / występuje płatność częściowa

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca 
następujące działania promocyjne:
1.1.�zaprojektowa...


