
Załącznik F 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

wprowadzonego  Zarządzeniem Starosty Poznańskiego 
Nr 17/2021 z dnia 24.02.2021  

część I 

Poznań, dnia 01.09.2021 r. 

ZP.272.00046.2021 

ZP.ZD-00533/21 
 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 
kwoty 130 000 złotych 

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniżej kwoty 130 000 złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia 
obejmującego:  
Najem miejsc parkingowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w stanowiącym załącznik do niniejszego 
zapytania projekcie umowy.  

Wykaz pojazdów stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy  
w dniu podpisania umowy. 
Zamawiający wymaga, aby: 

- parking był oddalony od jego siedziby (Poznań, ul. Jackowskiego 18) w promieniu nie większym 
niż 500 m, 

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył ważną polisę OC 
Oprócz cen należy podać lokalizację (adres) parkingu. 
Ofertę, w określonej przez Zamawiającego treści, należy złożyć mailem na adres: zp@powiat.poznan.pl do 
dnia: 10.09.2021 r., do godz. 11:00. 

Wybrana zostanie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny tj.  
 Cm – Cena czynszu miesięcznego najmu 1 (jednego) miejsca postojowego – 80 %, 
 Cg – Cena czynszu za godzinę najmu 1 (jednego) miejsca postojowego – 20%. 

Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 

Cena najniższa spośród złożonych ofert 
Cm = ----------------------------------------------------------- x 80 pkt,                   

Cena badanej oferty    

Cena najniższa spośród złożonych ofert 
Cg =----------------------------------------------------------- x 20 pkt.            

Cena badanej oferty 

W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy czym 1% =  
1 pkt. 
Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach, stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg 
wzorów: 

O = Cm + Cg. 
 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie stanowiącym     
załącznik do niniejszego zapytania.  

Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców 
do uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień. 

O wynikach prowadzonego postępowania powiadomimy w formie pisemnej. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

                                                                        
 
 
 

 ................................................................................................  
                                                                            (podpis Kierownik Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Powyższe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 

 
 



Część II  
ZP.272.00046.2021 
         …………………, dnia ………………. 

 
 
OFERTA WYKONAWCY (Wypełnia Wykonawca) 
(nazwa Wykonawcy) ……………………………. 
(adres) ……………………………………….. 

 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia obejmującego swoim zakresem najem miejsc postojowych 

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zgodnie z poniższymi informacjami: 

 czynsz miesięczny najmu 1 (jednego) miejsca postojowego wynosi ………………………….. zł brutto, 

 czynsz za godzinę najmu 1 (jednego) miejsca postojowego wynosi ………………………….. zł brutto, 

 adres parkingu: ………………………………………………..……… 

 inne informacje:……………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

…………………………………………………. 

 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 

 

 

 


