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Wyjaśnienia i zmiany do Publicznego Konkursu Ofert z dnia  17.01.2020 r. 

 

 

Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienia w treści publicznego 

konkursu ofert, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Część I –  dotyczy projektu: „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego 

transportu miejskiego” 

Część II – Dotyczy projektu: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na 

terenie K OSI - etap II” 

 

 

Pytanie: 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia pt.:„Ekologiczny Konin - rozwój i promocja 

niskoemisyjnego transportu miejskiego” Zamawiający pisze: 

(1)„ Tablice informacyjne w ilości 10 szt.: 

Wykonanie i montaż 10 szt. tablic informacyjnych o projekcie jednostronnych z metalu, 

gwarantującego wysoką trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych w raz 

z oprzyrządowaniem umożliwiającym swobodny montaż w podłożu o różnej twardości na 

wysokości 1,70 m (od dolnej krawędzi tablicy), które zostaną umieszczone w miejscach 

wszystkich zrealizowanych w ramach projektu inwestycji (punktów przesiadkowych, dróg 

rowerowych), rozmiar tablic 80 cm wysokość i 120 cm szerokość(...).” , 

 

Kto ponosi koszty zajęcia pasa ruchu drogowego, jeżeli Wykonawca to uprzejmie proszę  

o wykaz adresowy miejsc przewidzianych do montażu w/w tablic? 

 

Pytanie: 

Tablica informacyjna w ilości 19 szt.: 

Wykonanie 19 szt. tablic informacyjnych o projekcie jednostronnych z metalu, gwarantującego 

wysoką trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych wraz  

z oprzyrządowaniem umożliwiającym swobodny montaż w podłożu o różnej twardości na 

wysokości 1,70 m (od dolnej krawędzi tablicy), które zostaną umieszczone w miejscach 

wszystkich zrealizowanych w ramach projektu inwestycji (punktów przesiadkowych, dróg 

rowerowych), rozmiar tablic 80 cm wysokość i 120 cm szerokość.” 

 

Kto ponosi koszty zajęcia pasa ruchu drogowego, jeżeli Wykonawca to uprzejmie proszę  

o wykaz adresowy miejsc przewidzianych do montażu w/w tablic? 
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Odpowiedź: 

Wykonawca poniesie jedynie koszty związane z wykonaniem oraz montażem tablic 

wskazanych w publicznym konkursie ofert. 

 

Pytanie: 

Wykonanie materiałów' promujących projekt oraz zwiększających świadomość 

mieszkańców dotyczącą mobilności miejskiej: 

a) Druk plakatów' informujących o projekcie do umieszczenia w' lokalizacjach gdzie 

będzie realizowany powyższy projekt tj. w siedzibie Lidera - Miasta Konin, jednostek 

podległych, które współpracują przy realizowaniu projektu. Rozmiar plakatu – format  

A3 (arkusz papieru o wymiarach 297x420), ilość 100 szt., zawarta treść opisowa 

graficzna: nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość 

wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo - znaki FE, barwy RP, znak UE oraz 

herb województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl,materiały' odblaskowe 

(typu: opaski, zawieszki, breloczki) w ilości 1600 szt. łącznie zawierające nazwę 

projektu wraz z logo znaki FE i UE oraz herb województwa wielkopolskiego,(...)” 

 

Prosimy o doprecyzowanie jaka ma być liczba każdego z n/w materiałów odblaskowych; 

- opasek, zawieszek i breloczków. 

 

Odpowiedź: 

Intencją Zamawiającego w tym punkcie, było zamówienie wyłącznie plakatów  

w formacie A3 w ilości 100 sztuk, zatem punkt ten powinien brzmieć:  

 

a) Druk plakatów informujących o projekcie do umieszczenia w lokalizacjach gdzie 

będzie realizowany powyższy projekt tj. w siedzibie Lidera – Miasta Konin, 

jednostek podległych, które współpracują przy realizowaniu projektu. Rozmiar 

plakatu - format A3 (arkusz papieru o wymiarach 297x420), ilość 100 szt., zawarta 

treść opisowa i graficzna: nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu 

(opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo – znaki 

FE, barwy RP, znak UE oraz herb województwa, adres portalu 

www.mapadotacji.gov.pl, 

  

Pytanie: 

Otwarty konkurs dla mieszkańców miasta 

Konkurs na hasło promujące korzystanie z niskoemisyjnego transportu miejskiego z nagrodami 

(nagroda główna - rower oraz dwa wyróżnienia - roczny bilet sieciowy MZK). Konkurs 

przeprowadzony po rozpoczęciu realizacji projektu z uwagi na możliwość wykorzystania 

wybranego hasła w materiałach promocyjnych. Konkurs plastyczny z nagrodami dla uczniów 

szkół podstawowych o tematyce ekologicznego transportu w mieście: 

7. Otwarty konkurs dla mieszkańców miasta Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 

promujący korzystanie z niskoemisyjnego transportu miejskiego z nagrodami (nagroda główna 

- hulajnoga elektryczna, nagrody za drugie i trzecie miejsce - rower oraz cztery wyróżnienia - 



 

 

rolki). Konkurs przeprowadzony zostanie w trakcie realizacji projektu w celu promocji  

w szkołach korzystania z komunikacji miejskiej. 

 

Proszę o określenie przedziału cenowego w/w nagród rzeczowych przewidzianych do 

przekazania laureatom w konkursów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na powyższe nagrody: 

Rower ok. 1 400,00 zł – 1 700,00 zł 

Rolki ok. 300,00 zł – 500,00 zł 

Hulajnoga elektryczna ok. 1 700,00 zł – 2 000,00 zł 

Bilet roczny MZK – 630,00 zł (bilet normalny) 

 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia są integralną częścią publicznego 

konkursu ofert i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

                                                                           Kierownik   

                                     Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

                                                                               /-/ Rafał Oblizajek 

 


