
SISK.Z.5.2021 Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

I. ZAMAWIAJĄCY Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Siechnicach zwana dalej Zamawiającym, adres do korespondencji kod: 55 - O 11 Siechnice, 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A. 

li. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

imię i nazwisko Krzysztof Maj 

nr telefonu 609 996 766 

adres email: zamowienia@sisk-siechnice.pl 

Wszelką korespondencję kierowaną do zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

"SISK Z.5.202 I dostawa nowego systemu poboru opiat na parkingu." 

Ili. PODST A WA PRAWNA Wstępne konsultacje rynkowe są prowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych. 

IV. PRZEDMIOT ORAZ CEL KONSULTACJI 

I. Zamawiający zawiadamia o wstępnych konsultacjach rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w podstawowym trybie, którego przedmiotem jest Leasing z opcją wykupu nowego 
systemu poboru opłat na parkingu w skład którego wchodzić będą następujące elementy: 

• szlaban wraz z terminalem pobrania biletu wjazdowego, 
• szlaban wyjazdowy wraz z kasą odczytu biletu i dokonania opłaty bezgotówkowej, 
• kasa biletowa umożliwiająca dokonanie opłaty w gotówce i bezgotówkowo, 
• biletomat wydający bilet i pobierający opłatę w formie gotówkowej i bezgotówkowej, 

2. Celem wstępnych konsultacji jest uzyskanie od wykonawców informacji o sposobie dostawy tj. czy 
przedmiotem postępowania ma być dostawa w formie leasingu, czy wariantowo zostanie dopuszczona 
sprzedaż na raty, czy ma być zawarte postępowanie o wybór dostawcy, a następnie postępowanie o usługę 
leasingu oraz kryteria oceny ofert. 

V. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI 

I. Wstępne konsultacje są skierowane do następujących firm: 

• Logbit Parking System ul. Południowa 25B pok. 417, 71-00 I Szczecin, 
• Baninca Polonia sp. z o.o., ul. Holenderska I, 05-152 Czosnów, 
• P.P.U.H. "DEJW" ul. Łososina Górna 91, 34-600 Łososina Górna 
• PROPARK Wiesław Górski.ul. I Maja 5, 42-500 Będzin, 

2. Pozostali uczestnicy mogą odpowiedzieć w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia poprzez 
przesłanie swojego stanowiska na adres jak w nagłówku podając nazwę wykonawcy oraz numer NIP lub KRS 
lub kontakt telefoniczny. Konsultacje zostaną przeprowadzone drogą mailową oraz telefonicznie. 
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Siechnice, dnia 14.04.2021 r. 

pieczęć i podpis osoby reprezentującej zamawiającego 


