
Zaproszenie do składania ofert 
na realizację usługi TAXI 

dla gości Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 
 
 

Gdański Ogród Zoologiczny (GOZ) z siedzibą w Gdańsku – Oliwie, ul. Karwieńska 3 
zaprasza do składania ofert umożliwiających podpisanie umowy o współpracy z TAXI 
polegającej na: 
 

 reklamowaniu oferty GOZ przez TAXI na nadwoziu i wewnątrz samochodów oraz na 
stronie internetowej i w mediach społecznościowych 

 
w zamian za: 
 

 reklamowanie oferty TAXI przez GOZ na terenie GOZ, na stronie internetowej 
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i w mediach społecznościowych, 

 
W szczególności, w ramach współpracy TAXI zobowiązane będzie m.in. do każdorazowego 
udzielania gościom i pracownikom GOZ rabatów na usługi transportu. Wielkość rabatu winna 
być ustalona przed podpisaniem umowy, a rabaty będą udzielane od stawek taryfowych. 
Dodatkowo TAXI zobowiązane będzie do przygotowania wyszczególnienia stawek za kursy 
do miejsc docelowych (np. lotnisko, dworzec, Park Oliwski, itp.). 
 
Wśród warunków niezbędnych do podpisania umowy o współpracy przewiduje się m.in.: 
 

 dysponowanie przez TAXI wygodnym i komfortowym taborem samochodów 
osobowych w ilości umożliwiającej realizację usług transportowych dla gości i 
pracowników GOZ bez zbędnej zwłoki związanej z czasem oczekiwania na 
podstawienie samochodu (poza niezbędnym czasem związanym z dojazdem do GOZ z 
terenu miasta Gdańska); 

 wszystkie samochody TAXI, przeznaczone do obsługi gości i pracowników 
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego muszą być w dobrym stanie technicznym, 
wizualnym i estetycznym (m.in. czystość nadwozia i wnętrza), na wszystkich 
samochodach wymaga się umieszczenia na obu bokach reklamy Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego zgodnie z projektem zatwierdzonym i dostarczonym przez GOZ; 

 wymagana jest wysoka kultura obsługi pasażerów przez kierowców TAXI. 
 
W ofercie należy uwzględnić wyszczególnienie wszystkich w/w aspektów wraz z ich 
uszczegółowieniem oraz załączyć wydruk (w kolorze) zdjęcia/zdjęć przykładowego pojazdu 
uwzględniającego wskazany wyżej wygląd nadwozia. 
 
Gdański Ogród Zoologiczny zaprasza do przedstawienia ofert, wyłącznie w formie 
papierowej: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub poprzez posłańca 
(wyklucza się składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). Oferty 
powinny uwzględniać w/w wymagania (wraz z uszczegółowieniem ilości pojazdów, ich 
marek i modeli, proponowanego wyglądu floty z umiejscowieniem reklamy, proponowanych 
stawek taryfowych wraz z wielkością rabatu) oraz dodatkowych propozycji wzajemnej 
współpracy promocyjnej. 
 



Oferty można składać w siedzibie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku -Oliwie 
przy ul. Karwieńskiej 3, w pokoju nr 3 - sekretariat (od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 14.00), 
do godziny 10.00 w dniu 8 maja 2019 roku. 
 
Gdański Ogród Zoologiczny wskazuje osoby upoważnione do kontaktu w sprawie niniejszego 
postępowania ofertowego: 
Emilia Salach  - Kierownik Działu Marketingu - tel.: 58 552-00-41 wew. 140 
Joanna Szabowska – Specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: 58 552-00-41 wew. 139 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2019 roku o godz. 10.15 w siedzibie GOZ (sala 
konferencyjna) przez komisję powołaną przez Dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 
która dokona wyboru oferenta, z którym następnie zostanie podpisana umowa o współpracy. 
 
W ramach kryteriów oceny ofert komisja uwzględni m.in.: 
 
- ilość pojazdów przeznaczonych do obsługi GOZ; 
- wygląd nadwozia floty przeznaczonej do obsługi GOZ; 
- stawki taryfowe wraz z wielkością rabatu; 
- rozmiar reklam GOZ na bokach pojazdów; 
- ogólny wpływ zaproponowanych przez TAXI warunków na wizerunek Gdańskiego Ogrodu     
   Zoologicznego. 
 
 
 
         Dyrektor GOZ 


