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ZAPROSZENIE
ZŁOŻTNIA OFf,RTYW.TRYaIE ZAPYTANIA O CENq NA USŁUGI SPOŁECZNE

,WIAJACY:

Lubrza

73, 48-231 Lubrza,

l9o-87 -21" REGON 531413165

do złożerria ofłńy na usługi społeczne pod nazrvą:

usług pocztowych w cbrocie kĘowlm i zagranicznym w zakresie przejmowania,
i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnycb ich zwrotów

Gminy w Lubrry przy ul. Wolności 73"

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAu.
1. zamówienia jest ,,Świadczenie usług pocźowych w obrocie kĄowym i zagranicznym w

przejmowanią przemieszczania i doręczania przeslek listowych oraz paczek pocżowych i
ich zwrotów dla Urzgdu Gminy w Lubrzy przy ul. Wolności 73".

2. Do przedmiotu zamów ieńa na|eĄ za|iczy ć:

]) pocztowe w obrocie kajowym i zagranicznynr dla przesyłek listowych o wadze do
oruz paczek pcztolłłych do lOkg w z:kresie ich przejmowania, przemieszczania i

zwrotów przesyłek listowych nie doręczonych , po wyczerpaniu wszystkich
i ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru do siedziĘ

przesyłki pocźowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

- przesyłki nieĘestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie
i zagralicznym

i pńorytetowe , przesyłki nieĄestrowane najsrybszej kategorii w obrocie krajowym

Ąestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicmym obszar Europy
polecone)

pńorytetowe - przesyłki Ąestrowane najszybszej kategorii w obrocie kajorytn i

i Ęestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranic^rym obszar Europy
polecone) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej
przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem w obrocie

i zagraniczrtym
paczki pocaowe rozumie się paczki nie będące paczkami najszybszej kategorii lub paczki

- paczki będące paczkami najszybszej kategorii.

l)

ż)

j)

1)

5)

6)

4.

5. okeślone w ust. 1 powinny byó świadczone z uwzglgdnieniem następujących przepisów prawa:

doręczania.



l ) ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z20l9r., poz.2005)
2) rozporządzelie Ministra Adm inistracji i Cyfryzacj i z dniaż6 listopada 20l3r. w sprawie

reklamacji usługi pocztowej (Dz .U. z2019 r-, poz. 414),
3) ustawa z dnia l4 czerwca l9óOr. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20l9 poz. l133),
4) międzynarodowych przepisów pocżowych w szczególności: ratyfikowaną umową międzynafodo\łą

ogłoszoną dnia 8 listopada 2007r. (Dz. U. z ż007 nr 206 poz. 1494), Regulaminem Poczty Listowej
(Dz. U. z2007r. Nr 108, poz. 744),w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

5) regulaminu świadczenia usług pocźowych danego operatora pocźowego obowiązującego w trakcie
trwania tlmowy.
Wykonawcę w całości obowiązują wszystkie wymienione akty prawne, które w sposób kompletrry i
SZczegółowy regulują w obecnym stanię prawnym świadczenie usług pocżo\łych, objętych przedmiotem
nin iejszego postępowania.

6. Rodzaje przesyłek, jakie będą zlecane Wykonawcy oraz średnie ilości danej korespondencji, stanowi
załącznik nr 3, w któryrn Zanałłiający przyjął średnie ilości przesyłek kźdego rodzaju w oparciu o
analize potrzeb ijako podstawę do wvliczenia ceny.

7. Przesyłki nadawane przez Zama,wiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w
kĄu i za granicą (z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów pocztowych), na podany adres bądź
rł skazany adres skryki pocztorłej.

8. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie
identyfikujące adresatą formę zapłaty, określa_jąc jednocześnie rodzaj przesyłki (polecona. polecona za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

9, Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze
standardami określonymi przez Wykonawcę.

l0. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporądkowanym. Przesyłki rejestrowane (w tym paczki)
nadawane będą na podstawie Ąestrów poczowych. Llkład oraz z-akres informacji rejestrów pocźowych
zgodny jest ze wzorem pocztowych książek nadawczych.

l1. Przesyłki Ąestrowane oraz nierejeslrtrwane nadawane będą na podstawie zestawienia ilościowego
nadanych przesyłek. Odbiór przesyłek (Ąestrowanych oraz nierejestrowanych) przygotowanych do
wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykorrałę pieczęcią podpisem i datą w
pocztowej książce nadawczej lub książce elektronicznej.

12. Rejestry pocztowe sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, po jedrrym dla Wykonawcy i

Zamawiającego.
13. Zamas,iający będzie osobiście dostarczał przesyłki do punktu pocźowego us).tuowanego rv obrębie 5 km

od siedziby Zamawiającego.
14. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie

odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. Doręczone potwierdzenie odbioru winno
zawicrać czytelną datę i c4-telny podpis odbiorcy oraz datę i podpis osoby doręczającej. W przypadku
nieobecności adresatą przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia (awizo)
ze rvskazaniem gdzie i kiedy adresat nroże odebrać przesyłkę. Przesyłkę taką przechorvuje się w placówce
pocźowej wraz z potwierdzeniem odbioru albo zwrotnym pokwitowaniem odbioru, przez 7 dni od dnia
następnego pojego złożeniu Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór pisma w terminie, placówka pocztowa
wysyła povtóme zawiadomienie o możliwości jego odbioru, zaś na stronie adresowej przesyłki
zawierającej pismo umieszcza się odcisk datorvnika idokonuje adnotacji ,,awizowano powtórnie dnia"; w
zawiadomieniu tym określa się siedmiodniowy termin do odbioru pisma licząc go od dnia następnego po
dn iu sporzadzenia zawiadomienia.

15. Zamawiający będzie nadawał przesyłki wymagające zastosowania przepisu art.57 §5 pkt 2 KPA, ań. 12

§ 6 pkt 2 ordynacji podatkowej lub ewentualnych analogicznych przepisów.
16, Zamawiający będzie korzystał z własnych, powszechnie stosowanych przez Urzędy blankietólv ,,ZPO" w

postępowaniu administracyjnym spełniające wymagania formalne, jakościowe i wagowe.
17. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przesyłek listowych

skierowanych do Zamawiającego raz dziennie od poniedziałku do piątktl w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z Prawem Pocztowym art.2 ust. l ppktl (Dz. U z 20l9r poz. ż005.) ,.Usługę pocźową stanowi
(,..) realizowane łącznie lub rozdzielnie prryjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocźowych oraz
druków bezadresowych".
W związku z poryższy]fil obowiązkiem operatora pocźowego, Wynikającym Z żapisów ustawy jest
doręczenie przesyłek do siedziby zamawiającego nadanych przez adresata nie będącym zamawiającym.



18.
19.

d€płrszezs/nie dopuszcz możliwości składania ofeń częściowych
depuszeza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia

20. o zamówienia mogą sig ubiegaó Wykonawcy spełniający następujące wymąania:
uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności - warunek ten zostanie spehriony,

Wykonawca wykaże kopię potwierdzoą za zgodnośó z oryginałem, o posiadaniu wpisu do Ęestru
pocźowych wydany przezPrezesaUłzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ań. 6 ust.

z dnia 23 listopada 20 1 2 Prawo pocziowe (Dz. U . z 2019 r., poz. 2005)

WYKONANIAZAMOWIENIA
wykonania zamówienia:. 02.01.2O2O roku do 3 l .12.2020 roku

SPOSOBU PRZYGOTOWANLĄ OFERTY
powinien złożyć ofeńę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

sporądńć naleĄ w języku polskim.

v
1.

,,

3.
4.
5.

oo

winna być podpisana przez osobę upoważnioną .
lercie naleĄz umieścić napis: ,,Ofeńa na Swiadczenie usług pocńowych w obmcie krajowym i

w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania
listowych oraz paczek pocztowych i elyentualnych ich zwrotów dla Urzędu

w Lubrzy przy u|. Woiności 73"

ORAZ TERIIIN §I(ŁA]DANIA OFERT
powinna być przesłana za pośrednictwem yxńy,kuńera łub też dostarczona osobiście

Urząd Gminy rv Lubrą,ul. \Volłości 73.48-231 Lubrza lI piętro seliret:uiat pok. 203
09.12.20l9r. do godz. I0:00

ofert zostanie dokonana w dniu 09.12.2019r.
złożone po terminie nie będą rozpaĘwane.

może przcd upłyrłem terminu składania ofcfi zmienic |ub rłl,cof'ac su,oją ot-e*ę,

badania i oceny ofeń Zamavńajlący może żądŃ od Wykonawców wyjaśnień
treści złoźonl,ch olen.

oFERT
jący dokona oceny waźnych ofeń na podstawie następujących kr}teriów:

l00 %

Cl= x lOOpkt

Cena liczona na podstawie zsumowania wsrystkich cen za cenęjednostkową rodzaju przesyłki, co da
łączną która będzie branajako to kryterium.

C
Cn
Co

vII.

punktorl rr rrmaclt kqtcriLlm "c;nl".
cena spośród ofert oceniancyh

ofeIly ocenianei

Aż-NlENTE PosTEPoWANlA
unioważni prowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
przypadkach:

ńożaao żadnej oferty spełniającej w5łnagania udziału w postępowaliu,

najkorzystniejszej ofeńy przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyó na
zamowlenlą

istotna zmiana okoliczności powodującą że prowadzenie postępowania lub wykonanie
nie leż1, rv intcrcsic publiczn} m, czego nie można b11o ł,cześniej przel,idzieć.

1)

2)

3)

4) podania przyczyny

podrłvkonawcom,



VIII. INT,ORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofeĄ (lub zamkrięciu postępowania) udostępnione na stronie
internetowej pod adresem www.bip.lubrza,opole.pl Oferenci zostaną również powiadomieni
telefonicznie lub pisemnie o wyborze ofeńy lub zamknięciu postępowania.

D(. DoDATKowE INT,ORMACJE
f)odatkowyclr informacji udziela Darnian Drabik pod numerem telefonu 77 407 46 60 oraz adresenl e-
mai| : archiwista@l ubrza.opole.pl

X. ZAŁĄCZMKI:
1. Wzór formularza ofeń_v:

2. Wzór umowy
3, Formularz cenowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zŁódnie z regulaminem udzielania zamówień o
wartości nie przekraczającej wyrźonej w złotych równowartości kwoty, o któĘ mowa w art. 4 pkt 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
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