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ZP-ZO/01/2020
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz finansowo – ekonomicznych Sytemu Roweru Metropolitalnego MEVO
2.0 zintegrowanego z Platformą Zintegrowanych Usług Mobilności (system FALA) oraz wydanie zestawu opinii o
sytuacji finansowo-ekonomicznej potencjalnych operatorów Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0
Zamawiający wyjaśnia, iż
Zamówienie zostało podzielone na 2 części tzn.: Część A i Część B.
Dotyczy: Część A zamówienia, mająca na celu wykonanie 3 analiz finansowo-ekonomicznych dla przedstawionych przez
Zamawiającego 3 modeli funkcjonowania MEVO 2.0.
Część A została podzielona na 2 etapy tzn.: etap I i etap II.
Realizacja etapu II Części A zamówienia rozpocznie się po zaakceptowaniu przez Zamawiającego etapu I Części A.
Przypuszczalny termin zakończenia Części A zamówienia to sierpień 2020 r.
Dotyczy: Część B zamówienia mającej przede wszystkim na celu odpowiedzieć na pytanie:
Czy sytuacja finansowo-ekonomiczna potencjalnego operatora MEVO 2.0. pozwala mu zrealizować założenia przedstawione
przez niego w Koncepcji rozwoju systemu roweru metropolitalnego?
Termin realizacji Części B zamówienia uzależniony będzie od postępowania dialogu konkurencyjnego, prowadzonego przez
OMG-G-S pn Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego. Przypuszczalny termin przekazania
Wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do wykonania Części B zamówienia, w tym Koncepcji rozwoju systemu roweru
metropolitalnego to wrzesień 2020 r. Nie mniej jednak Wykonawca, chcąc wykonać Część B zamówienia, będzie zobowiązany
uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych w ramach dialogu konkurencyjnego.
Termin realizacji Części B zamówienia nie jest uzależniony od terminu realizacji Części A zamówienia.
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