Kraków, dnia 08.12.2015 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące otwartej procedury konsultacji

Uchwałą Nr XCIV/1392/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa powołała
jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzoną pod firmą: Miejska
Infrastruktura, w której Gmina Miejska Kraków objęła 100% udziałów.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy
o charakterze użyteczności publicznej, polegających na:
 prowadzeniu strefy płatnego parkowania,
 realizacji programu parkingowego
Zadania powierzone spółce przez Gminę na mocy uchwały mają charakter zadań własnych
gminy o charakterze użyteczności publicznej oraz usług publicznych świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym.
Realizując powierzone cele, Miejska Infrastruktura Sp. z. o.o. podejmuje przedsięwzięcia
mające na celu tworzenie i utrzymanie infrastruktury służącej rozwiązywaniu kwestii deficytu miejsc
parkingowych w strefie oraz poza jej obszarem. W celu zaspokojenia prognozowanych potrzeb
parkingowych określonych w załączniku do Uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29
sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa, zapraszamy
Państwa do wzięcia udziału w otwartej procedurze konsultacji zmierzającej do rozeznania rynku
w celu przeprowadzenia procedury wyłonienia partnera publiczno-prywatnego dla zadania
pn: ”Zagospodarowanie rejonu Nowego Kleparza polegające na realizacji m.in. parkingu
podziemnego”.
W ramach procedury konsultacji otwartej przewidujemy przeprowadzenie szeregu spotkań
z wieloma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, zainteresowanymi podjęciem
współpracy przy realizacji powyższego zadania.
Celem nadrzędnym zadania jest zaspokojenie przewidywanych potrzeb parkingowych tego
obszaru poprzez:
1. Budowę parkingu podziemnego na około 270 miejsc parkingowych z przeznaczeniem dla Gminy
Miejskiej Kraków zlokalizowanego w obszarze ulic: Wrocławska – al. J. Słowackiego – Prądnicka
na działkach Nr 238, 237/1, 237/2 części działki 235/4, części działki 239, części działki 290,
obręb 45 Krowodrza - lokalizacja na załączonej mapie.
2. Przebudowę układu komunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania
al. J. Słowackiego i ul. Prądnickiej na części działek gminnych: nr 237/1, nr 238 oraz nr 258 wraz
z infrastrukturą techniczną.
Doceniając potencjał sektora prywatnego oczekujemy od zainteresowanych podmiotów
zaprezentowania pomysłów na realizację powyższego przedsięwzięcia, zaproponowania
dopuszczalnych ram formalno-prawnych, propozycji rozwiązań finansowych i biznesowych.
Zainteresowane podmioty prosimy o przygotowanie krótkiej prezentacji dotyczącej profilu własnej
działalności oraz o zaprezentowanie propozycji związanych z przedmiotowym zadaniem.

Licząc na Państwa doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach, mamy nadzieję, że
wykażą Państwo zainteresowanie tematem i będziemy mogli zapoznać się Państwa propozycją
podczas krótkiego spotkania w siedzibie naszej firmy w uzgodnionym wcześniej, dogodnym dla
Państwa terminie.
Osobą do kontaktów i ustalenia terminarza spotkań z ramienia naszej firmy jest Zbigniew
Putaj Wiceprezes Zarządu tel: 12 341-85-51.
Oczekiwany termin spotkań z zainteresowanymi podmiotami: od 3 stycznia do 15 luty 2016 r.
Dalszy etap postępowania zostanie określony po przeprowadzeniu powyższych rozmów. Ze swej
strony gwarantujemy zachowanie poufności przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencyjności
w ramach obowiązującego prawa.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani powyższą propozycją prosimy o przesłanie do dnia
31 grudnia 2015 r. do godziny 15-tej maila na adres zarzad@mi.krakow.pl w którym wyrazicie chęć
udziału w otwartej procedurze konsultacyjnej, wraz podaniem danych adresowych podmiotu
zainteresowanego i osoby do kontaktu (numer telefonu i mail).

