
FORMULARZ   INFORMACYJNY  

dotyczy: rozpoznanie rynku - monitoring 

  
Proszę wypełnić, podpisać i przesłać do dnia 19.04.2012r na adres Tramwajów  Śląskich S.A.  

 

Ja/my niżej podpisany/i................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

NIP..................................REGON........................................................................................ 
(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/ wykonawców) 

(w przypadku składania formularza przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów) 

 

Jesteśmy firmą, która posiada odpowiednie przygotowanie, potencjał ekonomiczny, 

techniczny i kadrowy pozwalający w momencie uzyskania zamówienia na jego zrealizowanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Proszę wypełnić (zaznaczyć tak lub nie albo wpisać odpowiednie dane): 
 

1. 
 
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, tj.: będziemy w stanie finansować zamówienie przez cały okres 
realizacji zamówienia, 

 

 
 
 

2. 

 
Posiadamy niezbędną wiedze i doświadczenie tj.: obecnie wykonujemy  lub 
wykonywaliśmy z należytą starannością w okresie 3 ostatnich lat usługi, których 
przedmiotem było wykonanie monitoringu w pojazdach komunikacyjnych oraz 
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

 

 
 
 

3.  

 
Typ monitorowanych wagonów – w jakim wykonawca ma możliwość 
zainstalowania monitoring i system emisji reklam:  

 

 wagony typu 116 Nd Citadis  

 wagony typu E1  

 wagony Pt8  

 
 
 
 

4. 

Ilość kamer na jeden wagon  

Czy będzie można śledzić drogę przed pojazdem  

Rejestrator zapisujący w sposób ciągły obraz z kamer  

Pamięć i dostęp do nagrania min z ostatnich 7 dni  

Rejestracja w nocy przy braku oświetlenia  

Wielkość monitora w kabinie motorniczego (podgląd wnętrza wagonu)  

Koszt montażu urządzeń ponosi wykonawca  

Koszt serwisowania ponosi wykonawca  

5.  Czas udostępnienia Zamawiającemu emitowania własnego materiału na 
zainstalowanych systemach emisji reklam 

 

 
6. 
 

 
Koszt miesięczny (netto) najmu i serwisu zamontowanego przez wykonawcę 
systemu monitoringu w jednym wagonie 

 
   ...............zł 

7.  
Zgadzam się na umowę barterową tj. kompensatę wzajemnych należności 
wynikających z umowy  

 

 
8. 

Określić rodzaj proponowanego sprzętu umożliwiającego odczyt rejestracji 
obrazu wraz z oprogramowaniem.  

 

 
9. 
 

 
Inne informacje o firmie obrazujące atrakcyjność  
i profesjonalność oraz inne propozycje np. dot. rozliczeń emisji reklam 

 

 

 



 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak  również              

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Oświadczam, że powyższe informacje są rzetelne i posiadam dokumenty na ich potwierdzenie 

oraz nie ulegną zmianie bez uzasadnienia w przypadku wszczęcia przez Zamawiającego               

w bieżącym roku postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

 

Data i podpis Wykonawcy: ....................................................... 

 

      


