URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

departament PRZEDSIĘBIORCZOŚCIZielona Góra dnia !K> czerwca 2021
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ^elona faora. dnia jy. czerwca .aj.ii
ul. Podgórna 22

65-424 Zielona GóraOGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

1.Podstawa prawna

Art. 23 ust 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grud i
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z póżn. zm.).

2.Nazwa i siedziba organizatora
Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65^424 Zielona Gcj-a,
NIP 973-100-74-58, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego.
3.Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorów m
(Dz.U. z 2019 r, poz. 2475 z późn. zm.) - bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie us i<

w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym.
4.Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywahe
przewozy
Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich w ramach sieci komunikacyjnej organizował ej
przez Miasto Zielona Góra, obejmującej obszar Miasta Zielona Góra i gmin sąsiadujących, z którj r
Miasto Zielona Góra zawarła porozumienia międzygminne w zakresie organizacji lokalnego transpo tu
zbiorowego.

5.Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania - nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty opublikowa ia
niniejszego ogłoszenia.
6.Przewidywana czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transpo^tu
zbiorowego
Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy - 01.07.2021 r.
Przewidywany okres obowiązywania umowy -120 miesięcy.
7.Zmiana informacji
Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art 23 ust. 5 ustawy o publiczn, n
transporcie zbiorowym.
8.Miejsce zamieszczenia ogłoszenia

1)Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.
2)Strona intemetowa www.zielona-gora.pl.

3)Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta Zielona Góra.
4)Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Wszelkich informacji dotyczących postępowania udziela:PREZYDENjMJN\STA
Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Gotsl
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