
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i inf ormacji w jednostkach organizacyjnych

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.32

Numer 
zadania: 01

Kod arkusza: A.32-01-01_SG_zo
Wersja 
arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

Uwaga! Dopuszcza si ę inne merytorycznie poprawne zapisy 

R.1 Rezultat 1:  Zestawienie wielko ści potoków pasa żerskich linii tramwajowej 10 oraz dobór rodzajów tr amwajów dla tej linii
zdający zapisał

R.1.1 potoki pasażerskie w dni powszednie [os./godz.]: 800

R.1.2 potoki pasażerskie w soboty [os./godz.]: 480

R.1.3 potoki pasażerskie w niedziele [os./godz.]: 320

R.1.4 częstotliwość kursów na linii tramwajowej 10 w dni powszednie [min]: 15

R.1.5 częstotliwość kursów na linii tramwajowej 10 w soboty [min]: 20

R.1.6 częstotliwość kursów na linii tramwajowej 10 w niedziele [min]: 20

R.1.7 wybór optymalnego rodzaju tramwaju dla linii 10 w dni powszednie: 122N Tramicus

R.1.8 wybór optymalnego rodzaju tramwaju dla linii 10 w soboty: 122NaB Swing  

R.1.9 wybór optymalnego rodzaju tramwaju dla linii 10 w niedziele: 121NaB Swing  

R.2 Rezultat 2: Rozkład jazdy tramwaju na przystanku  Szarych Szeregów w kierunku Las Gda ński

zdający zapisał w sobotę minuty: 

R.2.1 dla godzin od 5 do 8: tylko 00, 20, 40 

R.2.2 dla godzin od 9 do 19: tylko 00, 15, 30, 45

R.2.3 dla godzin od 20 do 23: tylko 00, 20, 40

zdający zapisał w niedzielę minuty: 

R.2.4 dla godzin 7, 12 i 17: tylko 20, 45

R.2.5 dla godzin 8, 13 i 18: tylko 10, 35

R.2.6 dla godzin 9, 14 i 19: tylko 00, 25, 50

R.2.7 dla godzin 10, 15 i 20: tylko 15, 40

R.2.8 dla godzin 11, 16 i 21: tylko 05, 30, 55

R.3 Rezultat 3: Cennik biletów za usługi przewozowe w p ublicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
zdający zapisał: 

R.3.1 ceny biletów jednorazowych na okaziciela [zł]: normalny - 3,00 i ulgowy 50% - 1,50

R.3.2 ceny biletów godzinnych czasowych na okaziciela [zł]: normalny - 3,90 i ulgowy 50% - 1,95

R.3.3 ceny biletów dobowych czasowych na okaziciela [zł]: normalny - 12,00 i ulgowy 50% - 6,00

R.3.4 ceny biletów czasowych na okaziciela 5-dobowych [zł]: normalny - 36,00 i ulgowy 50% - 18,00

R.3.5 cenę biletu czasowego na okaziciela 1-dniowego rodzinnego [zł]: 13,50

R.3.6 ceny biletów miesięcznych imiennych na 1 linię [zł]: normalny - 72,00 i ulgowy 50% - 36,00 i ulgowy 75% - 18,00

R.3.7 ceny biletów miesięcznych imiennych sieciowych linii dziennych [zł]: normalny - 90,00 i ulgowy 50% - 45,00 i ulgowy 75% - 22,50

R.3.8 ceny biletów miesięcznych imiennych sieciowych linii dziennych i nocnych [zł]: normalny - 99,00 i ulgowy 50% - 49,50 i ulgowy 75% - 24,75

R.3.9 cenę biletu miesięcznego na okaziciela na 1 linię [zł]: 108,00

R.3.10 cenę biletu miesięcznego na okaziciela sieciowego [zł]: 144,00

R.4 Rezultat 4: Informacja o wyborze najkorzystniejs zej oferty w przetargu nieograniczony nr 49/2020
zdający zapisał: 

R.4.1
pełną nazwę i adres wybranego Wykonawcy: System Pobierania Opłat Sp. z o.o., ul. Farbiarska 71 , 02-862 Warszawa lub pełną nazwę i adres
wykonawcy, który uzyskał największą sumę punktów obliczonych przez zdającego w R.4.10

R.4.2 liczbę uzyskanych punktów za cenę oferty brutto (PC) przez MERA-SERWIS: 55,79

R.4.3 liczbę uzyskanych punktów za cenę oferty brutto (PC) przez System Pobierania Opłat  Sp. z o.o. : 55,60

R.4.4 liczbę uzyskanych punktów za cenę oferty brutto (PC) przez Pobór Opłat  Sp. z o.o.: 60,00

R.4.5 liczbę uzyskanych punktów za czas montażu automatów od momentu podpisania umowy (PT) przez MERA-SERWIS: 20,00

R.4.6 liczbę uzyskanych punktów za czas montażu automatów od momentu podpisania umowy (PT) przez System Pobierania Opłat  Sp. z o.o. : 30,00

R.4.7 liczbę uzyskanych punktów za czas montażu automatów od momentu podpisania umowy (PT) przez Pobór Opłat  Sp. z o.o.: 20,00

R.4.8 liczbę uzyskanych punktów za dodatkowy rodzaj płatności za bilety w automacie (PP) przez MERA-SERWIS: 10,00

R.4.9 liczbę uzyskanych punktów za dodatkowy rodzaj płatności za bilety w automacie (PP) przez System Pobierania Opłat Sp. z o.o.: 10,00

R.4.10
sumy uzyskanych punktów: przez MERA-SERWIS - 85,79; przez System Pobierania Opłat Sp.z o.o. - 95,60; przez Pobór Opłat Sp.z o.o. - 80,00 lub wartości 
wynikające z sumowania obliczonych przez zdającego punktów PC, PT i Pp dla poszczególnych Wykonawców (wartości muszą być większe od 0)

R.5 Rezultat 5: Umowa na monta ż i uruchomienie automatów biletowych w tramwajach o raz sprzeda ż biletów
zdający zapisał: 

R.5.1 datę zawarcia umowy: 22.06.2020

R.5.2 numer przetargu nieograniczonego: 49/2020

R.5.3
pełną nazwę i adres Wykonawcy: System Pobierania Opłat Sp. z o.o., ul. Farbiarska 71 , 02-862 Warszawa  lub pełną nazwę i adres wykonawcy, 
wybranego przez zdającego w R.4.1

R.5.4
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: Anna Nowak, jeżeli zdający w R.5.3 przyjął System Pobierania Opłat lub Jan Kowalski, jeżeli zdający w 
R.5.3 przyjął MERA-SERWIS lub Tomasz Wilk, jeżeli zdający w R.5.3 przyjął Pobór Opłat 

R.5.5 liczbę urządzeń [szt.]: 32

R.5.6 wysokość prowizji liczonej od wartości brutto sprzedanych biletów [%]: 2

R.5.7
cenę brutto za usługę określoną przez Wykonawcę w ofercie za jeden automat [zł]: 1 845,00 lub cenę wynikającą z oferty Wykonawcy przyjętego przez 
zdającego w R.5.3 (wartość musi być większa od 0)

R.5.8
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy [zł]: 14 169,60 lub kwotę wynikającą z iloczynu 0,01 i wartości brutto umowy wynikającej z oferty 
Wykonawcy przyjętego przez zdającego w R.5.3 (wartość musi być większa od 0)

R.5.9 zamawiający: Jan Majewski

R.5.10 wykonawca: nazwisko osoby przyjętej przez zdającego w R.5.4 lub nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę przyjętego przez zdającego w R.5.3
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