
Temat: RE: Budżet Obywatelski w Luboniu - propozycja stacji Nextbike

Nadawca: Samorządy <samorzady@nextbike.pl>

Data: 2017-06-02 14:47

Adresat: Adam Beim <adam.beim@gmail.com>

Szanowny Panie Adamie,

Przepraszam za opóźnienie w przesłaniu odpowiedzi. W ramach kwot założonych w budżecie 

obywatelskim (100 tys. złotych) zachowując poziom sprzętu stosowanego obecnie w Poznaniu 

nie uda się zrealizować systemu w wymiarze 20 rowerów.

Stosując jednak rozwiązania równie funkcjonalne (prostszy terminal, przy obecnym 

wykorzystaniu aplikacji mobilnych ma on mniejsze znaczenie) oraz zmniejszając liczbę 

rowerów z 20 do 10 jesteśmy w stanie zmieścić się w gwarantowanym budżecie.

System taki składałby się z 1 stacji, 12 stojaków z elektrozamkami oraz 10 rowerów. 

Zakładając odległość do stacji systemu PRM pozwalałby po zawarciu odpowiedniego 

porozumienia z miastem na przejazdy i możliwość pozostawiania roweru w Poznaniu oraz w 

Luboniu. 

Pozdrawiam,

Jakub Giza 

Specjalista ds. relacji z samorządami

j.giza@nextbike.pl

Mob: (+48) 695 655 049

Nextbike Polska S.A.

ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa 

Tel. (+48) 22 208 99 90

Fax. (+48) 22 244 29 63

KRS 0000646950;

NIP 895-198-10-07

Wiadomość e-mail oraz wszelkie załączniki przesyłane razem z nią, mogą zawierać poufne lub 

prawnie chronione informacje. Odbiorca (adresatem) listu jest wyłącznie osoba wskazana w 

jego treści, ewentualnie osoba, do której wiadomości został on wysłany. Jeżeli nie 

jesteście Państwo adresatem otrzymanej wiadomości, jej rozpowszechnianie, analizowanie, 

kopiowanie, rozprowadzanie oraz podejmowanie jakichkolwiek działań na podstawie jej treści 

jest zabronione. Jeżeli otrzymaliście Państwo wiadomość przez pomyłkę, prosimy uprzejmie o 

poinformowanie o tym nadawcy oraz wykasowanie wiadomości.

This email and any Dodaj do słownika may contain confidential and/or privileged 

information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately 

and delete this e-mail and any copies of it. Any review, reliance or distribution by others 

or forwarding without express permission is strictly prohibited.
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Proszę pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten email.

-----Original Message-----

From: Adam Beim [mailto:adam.beim@gmail.com] 

Sent: Friday, May 12, 2017 9:34 PM

To: Samorządy <samorzady@nextbike.pl>

Subject: Budżet Obywatelski w Luboniu - propozycja stacji Nextbike

Witam,

chciałbym złożyć projekt do budżetu Obywatelskiego Miasta Lubonia na stację rowerów 

miejskich podłączonych do systemu rowerów miejskich w Poznaniu (PRM).

Muszę wstępnie oszacować koszty takiej stacji. Maksymalna wnioskowana kwota to 100 000PLN. 

Czy stacja np. z 20 rowerami wraz z rocznym utrzymaniem miałaby szanse zmieścić się w takim 

budżecie?

Z góry dziękuję za podpowiedź.

--

pozdrawiam,

Adam Beim

adam.beim@gmail.com,

tel.kom.: +48 692 265518

---

Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe 

Avast.

https://www.avast.com/antivirus
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