
Sylwetki  Praca  Firmy kolejowe  Redakcja  

  

    

Biznes Infrastruktura Prawo i polityka Przetargi Tabor i technika Pasażer Zintegrowany Transport KDP Świat Warte uwagi Kadry

SERWISY PARTNERSKIE  rbf.pl  rynekinfrastruktury.pl  zdgtor.pl  

« powrót do kategorii 

A A A 

Fot. Rynek Kolejowy 

Przyporządkowane tagi:

Koleje Mazowieckie (532) , 

przetarg (159) , Karta 

Mazowiecka () 

Kategoria: przetargi  
Data dodania: 2012-02-10 08:00:28  
(źródło: Rynek Kolejowy) 

KM: Będzie elektroniczny bilet "Karta Mazowiecka" 

Pasażerowie, którzy dojeżdżają codziennie do stolicy pociągami KM spoza obszaru ograniczonego 
pierwszą i drugą strefą biletową, będą mogli korzystać ze zbliżeniowej karty "Karta Mazowiecka". 
Spółka ogłosiła właśnie przetarg na zaprojektowanie i wdrożenie systemu.

 

Ci, którzy poruszają  się  komunikacją  miejską  oraz pociągami Kolei Mazowieckich 
w obrębie aglomeracji warszawskiej korzystają  z warszawskiej karty miejskiej. 
Pasażerowie, którzy dojeżdżają codziennie do stolicy pociągami Kolei Mazowieckich 
spoza obszaru ograniczonego pierwszą  i drugą  strefą  biletową,  muszą  kupować 
tradycyjne bilety okresowe. Być  może wkrótce będą  one zastąpione biletami 
zbliżeniowymi.

Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego 
pozwalającego kodować bilety KM na kartach bezstykowych. Przetarg obejmuje m. 
in.: projekt techniczny systemu, budowę  systemu informatycznego elektronicznego 
biletu "Karta Mazowiecka", przygotowanie i dostarczenie nośnika elektronicznego 
kart SAM, przygotowanie oraz wyposażenie centrum obsługi klienta oraz punktów 
obsługi klienta, wyposażenie okienek kasowych w czytniki kart zbliżeniowych, 
utworzenie bazy danych oraz wdrożenie systemu.

Zamówienie ma być  zrealizowane w terminie nie dłuższym niż  180 dni od dnia 
podpisania umowy. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią: cena (80 
proc.) oraz termin realizacji zamówienia (20 proc.). Oferty można składać  do 20 
lutego w siedzibie spółki (ul. Lubelska1, 03-802 Warszawa, pok. 213) do godz. 9:30.
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Konferencje

 

W najnowszym numerze
W nowej odsłonie ukazał się najnowszy numer "Rynku 
Kolejowego". Serdecznie zapraszamy do sklepów Empik i do 
zaprenumerowania miesięcznika. Tematem przewodnim jest 
polskie cargo w Unii Europejskiej. W numerze znajdziecie też 
wiele cennych informacji dotyczących nowego rozkładu jazdy, 
inwestycji kolejowych prowadzonych wPolsce, a także 
konsekwencji zamrożenia budowy KDP w Polsce.

Paprocki: Skradzione marzenia

Kolej w systemie transportowym województwa łódzkiego 

Struzik: KDP jest nieuchronne

Rozkład jazdy - jest gorzej

Towarowi mają pod górkę

Metro: wyjście w Sezamie
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