
Aleksandr6w Kujawski, dnia 09.05.2019 r

DO.t 241.1.2.2019.AR

Powiatowy Urzed Pracy z siedzibe pny ul. Przemyslowei 1, 87-700 Aleksandr6w Kulawski zaprasza

do zloienia oferty cenowej na Swiadczenie uslug Pocztowych w obrocie krajowYm i zagranicznym

o warto5ci szacunkowei nie pzekraczaiacej r6wnowarto5ci kwoty 30 (X)O euro

t. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Powiatowy UrzQd Pracy

ul, Przemystowa 1, 87-700 Aleksandr6w Kujawski

Iel., fax: 54 ?.82 4696

e-mail: toal@oraca.gov.ol
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PRZEDMIOT ZAM6WIEI{II
1. Pzedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym

i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doreczania przesylek

pocztowych iich ewentualnych zwrot6w w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2077 t. P.awo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188).

2. Szczeg6lowy zakres zam6wienia zostal okre6lony w zalqczniku nr 1 oraz w projekcie

umowy (zalqcznik nr 3) do niniejszego zaproszenia do zlozenia oferty.

3. llosci wskazane w zalEczniku nr 1 do zaproszenia do zloienia oferty s4 wielkoiciami

orientacyjnymi, przyjqtymi dla celu por6wnania ofert iwyboru najkorzystniejszej

oferty. Wykonawcy, z kt6rym Zamawiajqcy podpisze umowq, nie przysluguje

roszczenie o realizacjq uslugi w wielko6ciach podanych w tabeli (zalecznik nr 1).

4. Nazwa i kody dotyczace pnedmiotu zam6wienia okreilone we Wsp6lnym Slowniku

Zam6wiei (CPV):

64110000-0 - uslugi pocztowe.

TERMIN WYI(ONANIA ZAM6WIENIA

Od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., lub do wyczerpania kwoty, stanowiacei

maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z Sulu realizacji zamriwienia.

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZEDMIOTOWYM POSTEPOWANIU

1. Formularz oferty - zalEcznik nr 2.

2. ZaSwiadczenie potwierdzajqce, ii Wykonawca zostal wpisany do rejestru operator6w
pocztowych.

3. Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informac.ii

o dzialalnoici gospodarczej. Dokument nale2y zlo2yi w formie kopii poiwiadczonej

za zgodno6d z oryginalem przez Wykonawcq.
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SPOS6B PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi byd sporzEdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewa2no6ci.

2. Tresi oferty musi odpowiadad tresci zaproszenia do zlo2enia oferty.
3. Oferta wraz z zalqcznikami musi byi czytelna.

4. Oferta wraz z zalqcznikami musi byi sporzadzona w jQzyku polskim. Ka2dy dokument
skladajqcy siq na ofertq sporzqdzony w innym jqzyku nii jqzyk polski winien byi
zloiony wraz z tlumaczeniem na jqzyk polski poSwiadczonym przez Wykonawcq. W
razie wQtpliwoSci uznaje sie, i2 wersja polskojqzyczna jest wersjE wiAiEcE.

5. Oferta wraz z zalEcznikami musi byi podpisana przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania Wykonawcy. Upowa2nienie do podpisywania oferty musi byi
dolqczone do oferty, je2eli nie wynika ono z innych dokument6w zalEczonych przez

Wykonawcq.

6. Je2eli osoba/osoby podpisujEca oferte dziala na podstawie pelnomocnictwa, to
pelnomocnictwo to musi w swej treici jednoznacznie wskazywai uprawnienie do
podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zostai dolaczone do oferty imusi byi
zlo2one w oryginale lub kopii po5wiadczonej za zgodnoii z oryginalem (kopia
pelnomocnictwa powinna byi po5wiadczona notarialnie).

7. Dokumenty skladajqce siq na ofertQ mogq byi zlo2one w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnoSi z oryginalem przez WykonawcQ.

8. Wykonawca mo2e zloiyi tylko jednq oferte.
9. Wykonawca moze zaproponowai jednq cenq i nie mo2e jej zmienii.
10. Cena oferty powinna by6 podana w PLN liczbowo islownie iobejmowai calkowite

koszty zwiAzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

11. Oferte naleiy ztoZyi w zamknietej kopercie. Koperta powinna byi zaadresowana na

adres:

Powiatowy Urzad Pracy

ul. Przemyslowa 1, 87-700 Aleksandr6w Kujawski

Oferta na,,Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym"
MIEJSCE, TERMIN SKTADANIA OFERT

Ofertq zawierajAca wymagane dokumenty naleiy zloiyi do dnia 20 maja 2019 r. do
godziny.10:00 w siedzibie ZamawiajEcego: Powiatowy Urzqd pracy w Aleksandrowie
Kujawskim , ul. Przemyslowa 1, 87-700 Aleksandr6w Kujawski (sekretariat, pok6j nr 23 - |

piqtro) lub na adres Zamawiajacego. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania
powyzszego terminu ma data igodzina wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej
wyslania przesylka pocztowE czy kurierska.

OPIS SPOSOBU OBIICZENIA CENY OFERTY

L. Wykonawca uwzglqdniajqc wszystkie wymogi, o kt6rych mowa w zaproszeniu do
zlo2enia oferty, powinien w cenie brutto ujai wszelkie koszty niezbqdne dla
prawidlowego ipelnego wykonania przedmiotu zam6wienia oraz uwzglqdnii inne

oplaty i podatki, a takze ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcq.
2. Cena brutto oferty za reallzacjq calego zam6wienia zostanie wyliczona przez

Wykonawcq na podstawie wypelnionego formularza ofertowego, stanowiqcego
zalacznik nr 2 do zaproszenia do zlo2enia oferty. Cena brutto oferty okre(la
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu realizacji zam6wienia.
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3. Cena oferty brutto winna byd podana w zlotych polskich wyraiona liczbowo

islownie.

4. Kaidy z Wykonawc6w mo2e zaproponowai tylko jednq cenq i nie mo2e jej zmienii.

KRYTERIA ORAZ SPOS6B OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejsze.i oferty, jedynie spo5r6d

ofert uznanych za wa2ne, kt6re nie zostana odrzucone ispelniaja wymogi formalne.

2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najnizsza cena brutto.

osoBA UPRAWNTONA OO POROZUMIEWANIA slE Z WYKONAWCAMI

Osobe uprawnionq do porozumiewania siq z Wykonawcami jest Pan Antoni Rakusiewicz

-tel. Faks 54 282 46 96; e-mail toal@praca.gov.pl

rsTorNE DrA STRON POSTANOWIENIA, KT6RE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY

1. zakazuje sie istotnych zmian umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej

dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Wszelkie postanowienia, kt6re zostanE wprowadzone do tresci umowy oraz wysokoSd

kar umownych z tytulu niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy zawarte sE

w projekcie umowy w zalqczniku nr 3 do niniejszego zaproszenia do zlo2enia oferty.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajq pod rygorem niewa2no6ci formy pisemnej i

podpisania przez obie strony.

Zalqczniki:

1. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia - zallcznik nr 1

2. Formularz oferty - zalecznik nr 2.

3. Projekt umowy - zalqcznik nr 3.

4. Klauzula informacyjna - zalacznik nr 4.
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