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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust. 8 Ustawy- Prawo zamówień publicznych  

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich 

ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Mielec w 2013 roku 

 
 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Mielec  

ul. Jadernych 7 

39-300 Mielec  

www.gmina.mielec.pl 

NIP  8171981902    Regon 690581910 

 

         

PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 

poz. 759 z późń. zm.), zwana dalej „ustawą”. 

 

 

 

        Zatwierdzam: 

 

        Wójt Gminy Mielec 

          Kazimierz Gacek 
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Rozdział 1 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym                         

i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz 

paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Mielec                         

w 2013 roku  w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych                   

i paczek zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., 

poz.1529 ), zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz transport przesyłek od Zamawiającego 

do placówek nadawczych Wykonawcy. 

2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV:  

64110000-0  

60100000-9  

 

       3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanej usługi: 

 1) Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki 

listowe: 

 a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; 

 b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; 

c) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; 

 d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym i w obrocie zagranicznym; 

 e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące 

przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za 

pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym;  

f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki 

najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za 

pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym. 

W zakresie przesyłek przez gabaryt A rozumie się :przesyłki, których minimalne 

wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm a max wymiary 

przesyłek to przesyłki wysłane w kopertach nie większy niż format koperty C4 

Przez gabaryt B rozumie się przesyłki wysłane w kopertach o formacie B4 i 

większych, jednak maksymalna suma długości, szerokości wynosi 900 mm, przy czym 

największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600 mm 

 2) Przez paczki pocztowe, rozumie się paczki:  

a) zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii;  

b) priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii.  

W zakresie paczek pocztowych przez gabaryt A rozumie się paczki o wymiarach: 

minimum- strony adresowej nie mniejszej niż 90X140 mm, a maksimum – długość 

600 mm, szerokość 500 mm oraz wysokość 300 mm 
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Przez gabaryt B rozumie się paczki o wymiarach: minimum – jeśli choć jeden z 

wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mmm przy 

czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm 

3) Przez transport przesyłek rozumie się odbiór od Zamawiającego przesyłek i 

dostarczenie do placówki nadawczej Wykonawcy. Wykonawca będzie odbierał 

przesyłki pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 14:00 

do 15:00 ,piątek w godzinach od 12:00 do 13:30 z siedziby Zamawiającego i we 

własnym zakresie będzie dostarczał przesyłki do placówki  nadawczej Wykonawcy. 

Wykonawca ma prawo do pobierania opłat za wykonanie w/w usługi  

4) Zamawiający zastrzega sobie, w wyjątkowych sytuacjach, prawo osobistego 

dostarczania przesyłek do placówki nadawczej, znajdującej się w miejscowości 

będącej siedzibą Zamawiającego w godzinach pracy tej placówki. 

 5) Odbiór przesyłek potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.  

             6) Dostarczenia przesyłek ,zwrotu przesyłek do siedziby Zamawiającego odbywać się  

              będzie  codziennie w  dni robocze tj. od poniedziałku do piątku  od godz.08:00  

              do 10:00 

7) Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących 

przepisów:  

a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. z 2012 r., poz. 749 z 

późn. zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 

89, poz. 555 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1529), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 

2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w 

postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1022), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. 

zm.tj. z 2013 r. poz. 267) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych -                           

w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.                   

w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, 

poz. 34 z późn. zm.), które powinni spełnić Wykonawcy.  

8) Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług 

pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie 

krajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 r. 

w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, 

poz. 34 z późn. zm.).  

9) Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od 

Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek 

Wykonawca poinformuje o tym telefonicznie Zamawiającego w dniu odbioru 

przesyłek. Przy braku możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń z Zamawiającym lub ich 

usunięcia w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu 

roboczym. 

 10) Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w 

kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 

11) Dla przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał 

do siedziby Zamawiającego, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru 
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niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie 

warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 z 2004 r., 

poz. 34) dla przesyłek listowych niebędących przesyłkami najszybszej kategorii.  

12) Wykonawca jest zobligowany do żądania od odbiorców prawidłowego 

wypełniania zwrotnych potwierdzeń odbioru (czytelne podpisy, pieczęcie firm).  

13) Doręczanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca 

realizować będzie zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa, ustawą z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. 

zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu doręczania pism w postępowaniu karnym, w zależności 

od wskazania Zamawiającego, zawartego na druku zwrotnego potwierdzenia odbioru, 

dołączonego do przesyłki.  

14) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy postąpi zgodnie 

z właściwymi przepisami Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego, rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

doręczania pism w postępowaniu karnym.  

15) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą                          

w miejscowości, w której znajduje się jednostka Zamawiającego  

16) Uiszczanie opłat od przesyłek listowych będzie następowało z dołu w formie 

opłaty skredytowanej lub przy użyciu maszyny do frankowania. Zamawiający będzie 

umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, 

nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą.  

17) Do przesyłek używane będą koperty oraz potwierdzenia odbioru Zamawiającego. 

Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym.  

18) Zamawiający przewiduje oznakowanie przesyłek we własnym zakresie w sposób 

uzgodniony z Wykonawcą. 

 19) Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc 

kalendarzowy.  

20) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości 

usług realizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz opłat określonych 

w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości i wagi na 

podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu 

wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych 

odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Wynagrodzenie będzie płatne w 

terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy  

21) Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w formularzu 

cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 4 do formularza oferty. Zamawiający zastrzega, 

że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i 

mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie 
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przysługuje roszczenie o wykonanie ilości przesyłek określonej w formularzu 

cenowym. 

 22) W przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danej 

kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z 

formularza cenowego.  

23) Podane w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą ilości poszczególnych 

przesyłek są ilościami szacunkowymi. 

 24) Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres 

realizacji zamówienia, z czterema wyjątkami: 

 a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić 

zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku; 

 b) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań 

prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe 

w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe;  

c) w przypadku, kiedy wprowadzenie zmian wynika z okoliczności powodujących, iż 

zmiana w/w cen leży w interesie publicznym;  

d) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji 

zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika 

lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. 

Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone 

opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub 

regulaminu, Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów 

rabatowych (opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej 

umowy, w szczególności w ramach porozumień zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Ministerstwem Finansów. 

25) Zamawiający zobowiązuje się do: 

 1) prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami 

określonymi w normach; 

 2) sporządzania w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień 

ilościowo-wartościowych nadanych przesyłek z uwzględnieniem kategorii i podziałów 

wagowych; wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą. 
26) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiającemu 

i adresatowi przysługują procedury reklamacyjne określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi 

pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, 

poz. 1759 z poźn. zm.) oraz w rozdziale 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529). 

27) Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek pocztowych w stanie 

umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia 

określając jednocześnie rodzaj przesyłki i znak opłaty lub informację o sposobie 

uiszczenia opłaty za przesyłkę. 

28) Wykonawca zapewni doręczenie przesyłek pocztowych nadanych przez Zamawiającego 

na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym również poza 

obszarem Unii Europejskiej. 

29) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia 
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zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie 

i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki pocztowej przez 

adresata wynosi 14 dni liczonych od momentu pozostawienia pierwszego awizo, w tym 

terminie przesyłka pocztowa jest „awizowana” dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, 

przesyłka pocztowa jest zwracana Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny 

niedostarczenia do adresata. 

30) Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot Zamawiającemu niedoręczonych przesyłek 

pocztowych niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia z podaniem 

przyczyny zwrotu. 

31) Zamawiający będzie korzystał ze wzorów druków potwierdzenia odbioru, 

odpowiadających przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. tj. z 2013 r poz. 267), 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. 

zm.) oraz druków potwierdzenia odbioru o treści uzgodnionej z Wykonawcą. 
 

 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania  umowy do dnia  31.12. 2013 r. 

 

Rozdział 2 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, 

którzy : 

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, dotyczące: 

 

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający 

informuje, że Wykonawca powinien posiadać aktualny wpis do rejestru operatorów 

pocztowych, wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) 

pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowymi zagranicznym ponadto 

składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do oferty . 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o 

spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty oraz 

dokumentów wymienionych w Rozdziale 3 i 6 SIWZ. 

2.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
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3. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 

 

Rozdział 3 

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:  

1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 Ustawy  - wg wzoru załącznika nr 1 do oferty; 

 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

należy złożyć wraz z ofertą: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu - wg wzoru załącznika nr 2 do oferty; 

2) aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 

U. poz. 1529) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku składania 

oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany 

dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 Ustawy 

należy złożyć wraz z ofertą: 

1) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru- załącznik nr 3 do oferty. 

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 

1) Opracowany przez Wykonawcę projekt umowy oraz regulamin(y) zawierające istotne 

postanowienia SIWZ i nie będące sprzeczne z treścią SIWZ. 

2) Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 4 do Oferty. 

 

5. Wykonawcy występujący wspólnie. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego 

przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii 
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potwierdzonej notarialnie.  

3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

 

6. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. 

1)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2pkt. 2 SIWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, 

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem 
 

Rozdział 4 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z  zachowaniem formy 

pisemnej.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  

4.  Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.  Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:  

Andrzej Bieniek  – Referat Inwestycji i Zarządzanie Mieniem Komunalnym,  

nr telefonu 17 773 05 90, nr faksu  17 773 05 90 

 

 

 

Rozdział 5 

Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
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Rozdział 6 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta 

została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia- Rozdział 14 „Wzór oferty”, 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w  

SIWZ. 

     3)   Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę  

            upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.  

     4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego 

zakresu.  

5)   Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane  

      podpisem wykonawcy. 

6) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz 

opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby oferta 

została złożona w dwóch zaklejonych kopertach:  

         -wewnętrzna  (zawierająca ofertę): z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy (pieczątka firmowa), 

opatrzona napisem ''Oferta przetargowa - Świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu 

Gminy w Mielcu w 2013 roku”. 
 

-zewnętrzna   (zawierająca kopertę z ofertą): opatrzona napisem - Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 

doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby 

Urzędu Gminy Mielec w 2013 roku 
 

  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w 

powyższy sposób. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w 

zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej - Świadczenie 

usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych 

zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Mielec w 2013 roku” 
 

  

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
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8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

     przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

 

 

 

Rozdział 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Składanie ofert 

1) Oferty należy składać w Sekretariat Urzędu Gminy Mielec ul. Jadernych 7,39-300 Mielec 

2) Termin składania ofert upływa dnia 5.07.2013r. do godz. 10:00.  

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 

1) Oferty zostaną otwarte w dniu 5.07.2013 r. o godz. 10:00 w Sala posiedzeń Urzędu Gminy  

 

Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec  

 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Rozdział 8 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie 

obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w niniejszej SIWZ. Cena uwzględnia podatek od towarów i usług obowiązujący na 

dzień składania ofert, 

2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów zawierająca wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od 

wielkości zamówienia. 

4. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku w „Formularzu ofertowym”. 

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ  niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. 
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Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium: 

Cena - 100%  

Cena oferty jest ceną brutto.  

2. Sposób oceny ofert: 

PK= [CN / CR x 100%  ] x 100 

PK - ilość punktów dla kryterium  

CN   - najniższa oferowana cena,  

CR   - cena oferty rozpatrywanej 

 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, będącą sumą 

przyjętych kryteriów tj. oferta z najniższą ceną brutto. 

 

Rozdział 10 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

 

2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 13 SIWZ („Istotne postanowienia 

umowy”).  

3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru 

konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

2) cel zawarcia umowy, 

3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi), 

4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy, 

5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Rozdział  11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 12 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 
1.Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3)odrzucenia oferty odwołującego. 

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
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Rozdział 13 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz 

paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Mielec  

w roku 2013 obejmujących: 

– przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne  

- przesyłki listowe rejestrowane krajowe  i zagraniczne   

-paczki krajowe i zagraniczne – paczki rejestrowane  

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Rozdziale 1  SIWZ, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Umowa lub regulaminy, które będą stanowić załączniki do umowy muszą zawierać : 

1) Zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi prawami, a w szczególności: 

- Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe ( Dz. U 2012r. poz.1529)                      

wraz  z przepisami Polskimi i UE powiązanymi z w/w Ustawą.  

2) Sposób oznakowania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. 

3) Sposób postępowania w wypadku niewykonania  lub nienależytego wykonania usługi 

pocztowej. 

4)Terminy po upływie których przesyłkę uważa się za utraconą. 

5) Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji : 

  a) reklamacje z tytułu niewykonania usługi, Zamawiający może zgłosić  do Wykonawcy 

po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy 

od ich nadania; termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć  30 dni 

od dnia otrzymania reklamacji. 

6) Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy:  

a) wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby , 

którym  powierzył  związane z wykonaniem umowy w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę; 
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b) usługę pocztową w zakresie przesyłki  rejestrowanej uważa się za niewykonaną  jeżeli    

doręczenie  przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie 

nastąpiło w terminie 14 dni od  dnia nadania; 

c)Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  Zamawiającemu  kary umowne w wysokości: 

- 10 % łącznej wartości (brutto) umowy w przypadku  odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a które nie są wskazane w 

ustawie Prawo pocztowe, 

- ustalonej w obowiązującej ustawie Prawo pocztowe, w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w danym dniu. 

d) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje 

odszkodowanie: 

-za utratę przesyłki rejestrowanej w wysokości 50-krotności opłaty  pobranej przez 

wykonawcę , za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej, 

-za utratę paczki pocztowej w wysokości 10 krotności opłaty pobranej za jej nadanie. 

e) wykonawca  odpowiada za niewykonanie  lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej 

chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej. 

f) pomimo kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy, 

Odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych. 

g) w przypadku zwłoki w zapłacie zależności za świadczone  usługi Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy, ustawowe odsetki. 

7) Miejsce świadczenia usług: 

 Wykonawca  zobowiązany  będzie   do dostarczenia przesyłek    i odbierania  przesyłek 

niedoręczonych (awizowanych)  z/do siedziby  Zamawiającego : 

a) Wykonawca będzie odbierał przesyłki pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do 

czwartku  w godzinach od 14:00 do 15:00 ,piątek w godzinach od 12:00 do 13:30 z 

siedziby Zamawiającego i we własnym zakresie będzie dostarczał przesyłki do 

placówki  nadawczej Wykonawcy.  

b)  Dostarczenia przesyłek ,zwrotu przesyłek do siedziby Zamawiającego odbywać się  

       będzie  codziennie w  dni robocze tj. od poniedziałku do piątku  od godz.08:00 do   

       10:00 
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3. Inne wymagane elementy treści  umowy; 

1) Termin wykonywania umowy   od dnia podpisania  umowy do dnia  31.12.2013 r 

2) Dopuszczalne  zmiany umowy: 

a) jeżeli  w trakcie  obowiązywania  umowy nastąpi zmiana  stawki podatku od towarów                       

i usług VAT, strony zgodnie ustalają ,że będą stosować stawkę zgodną z obowiązującymi 

przepisami w dacie wykonania usługi 

b) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku 

zatwierdzenia nowego cennika usług pocztowych przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej , w wysokości nie wyższej niż wynikająca z zatwierdzonego nowego cennika. 

c) zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

strony , pod rygorem nieważności. 

3) Warunki rozwiązania umowy: 

Umowa może być rozwiązana przez każdą  ze Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z obowiązkiem dokonania płatności za czynności będące  w toku wynikające z 

wykonania umowy; 

a) W terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej 

umowy, 

b) z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku zmiany w trakcie 

obowiązywania umowy przepisów podatkowych i przepisów regulujących działalność 

pocztową , jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację umowy. 

4) Odstąpienie od umowy 

 W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wskazanych wyżej okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wynagrodzenia umowne ; 

1)  Wynagrodzenie Wykonawcy zostało  ustalone w oparciu o ceny jednostkowe z oferty 

Wykonawcy  

2) Wynagrodzenie zostanie  ustalone jako iloczyn faktycznie wykonanego zakresu 

rodzajowego i ilościowego wykonanych usług  oraz cen jednostkowych z oferty Wykonawcy. 
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W przypadku mniejszej ilości  usług niż określone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca nie 

będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń  z tytułu mniejszego wynagrodzenia. 

3.wynagrodzebie końcowe może ulec  zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego , jednakże ostateczna kwota wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy nie będzie mogła przekroczyć  środków przewidzianych w 

budżecie Gminy Mielec na ten cel w 2013 roku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie  

dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych. 

4) ceny jednostkowe z oferty są niezmienne przez czas trwania umowy, uwzględniają w swej 

wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu  umowy oraz  wszelkie  koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy , z zastrzeżeniem pkt 5. 

5) Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy  mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cennika 

Wykonawcy , zatwierdzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub 

wprowadzonej w inny sposób dopuszczony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

pocztowego. 

5. Warunki płatności 

1).Za okres przeliczeniowy  przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

2) Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub 

zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, 

potwierdzona co do ich liczby i wagi na podstawie rejestru przesyłek wychodzących, przy 

czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu  cenowym z zastrzeżeniem 

pkt.5 ust.4 powyżej. Cena oferty określona w formularzu cenowym zawiera wszelkie koszty 

związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

3.W przypadku nadania przez Zamawiającego  przesyłek  nieujętych (niewycenionych) w 

formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny aktualnego cennika usług Wykonawcy, 

który będzie stanowił załącznik do Umowy. 

4) W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane- ilość i waga przyjętych przesyłek 

stwierdzona będzie na podstawie ilościowego wykazu nadanych przesyłek, sporządzonego  

przez Zamawiającego i potwierdzona przez placówkę Wykonawcy. 

Natomiast zestawienie przesyłek, które nie są rejestrowane – ilość i waga zwróconych 

przesyłek , stwierdzone będzie na podstawie zestawienia zwróconych przesyłek, 

sporządzonego przez placówkę Wykonawcy. 

Określone w formularzu cenowym – stanowiącym załącznik nr ………….do niniejszej 

umowy, rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są orientacyjne i mogą ulec 
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zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, tym samym oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych       

i liczbowych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

5) Faktury VAT  z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawiane 

będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 

6) Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem  na konto 

wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania Faktury 

7) Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości 

ustawowej.   

5. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego  

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

6.W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U.2012 r. Nr 113, 

poz.759 z późn.zm. i Ustawy z dnia 23 Listopada 2012 Prawo Pocztowe (Dz.U.2012 r 

poz.1529) wraz ze zmianami w przepisach  szczegółowych  zmienionych  wprowadzającą  

w/w Ustawę. 

7. Umowa zostanie sporządzona w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, jedna dla 

Wykonawcy  i dwa  dla Zamawiającego. 

Załączniki do umowy: 

1. SIWZ 

2. Oferta  

3. Formularz cenowy 

4. Regulamin 
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                 Rozdział 14 

 

 

Wzór oferty 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu 

Gminy Mielec w 2013 roku” 

  

Dane Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ............................................................................................................................... 

Adres: .......................................................................................................................................... 

Powiat: ....................................................... Województwo: ........................................................ 

REGON: ...................................................................................................................................... 

Tel./fax: ....................................................................................................................................... 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto (Cena powinna być zgodna z wartością 
Formularza cenowego, stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty): 

.................................................................... zł w tym należny podatek VAT 

(słownie brutto: ................................................................ złotych) zgodnie z zestawieniem 

cenowym. 

Oświadczamy, że: 

2. Przedmiot zamówienia będziemy realizować zgodnie z zamówieniami Zamawiającego 

w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12. 2013 roku oraz, że przyjmujemy 

warunki płatności podane w specyfikacji i Istotnych postanowieniach umowy. 

3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony 

Wykonawcy: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą. 

6. Akceptujemy zapisy istotnych postanowień umowy. 

7. Przedmiot zamówienia zrealizujemy samodzielnie / przy udziale podwykonawców* 

Zakres usług wykonywanych przy udziale podwykonawcy (jeżeli Wykonawca 

przewiduje udział podwykonawcy przy realizacji zadania): 

a) ........................................... 

b) ........................................... 

8. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

9. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 

10. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ...... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
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i jako takie nie mogą być ogólnie dostępne. 

........................., dnia...................... ...................................................... 
podpis osoby uprawnionej do występowania 

w obrocie prawnym 

* niepotrzebne skreślić 
Na ...... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
Załącznikami do oferty są w kolejności: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................                                ................................................................................. 
miejscowość i data                                                                         podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Rozdział 15 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 

 

 

 

                                                                                                 Załącznik nr 1 do oferty. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam,  

że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759                  

ze zm.)  

 

 

 

 

..............................................                         ............................................................................... 
miejscowość i data                                                                     podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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       Załącznik nr 2 do oferty. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam,  

że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek 

wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

 

 

  

 

 

..............................................                         ........................................................................                    
miejscowość i data                                                           podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do oferty 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Informacja Wykonawcy 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne informuję, że należę/ nie należę* do 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

 
 

 
 

 

 

    

      

................................................................................ 

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do  

reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do oferty 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj przesyłki 

listowej 

Szacowana 

liczba 

przesyłek             

w ciągu                           

6 miesięcy 

(szt) 

Cena 

jednostkowa 
Cena usługi 

za odbiór 

koresponden

cji 

Wartość 

brutto 

1. Polecone ekonomiczne 

krajowe gabaryt A                  

do 50g 

310    

2. Polecone ekonomiczne 

zagraniczne gabaryt A 

do 50g 

25    

3. Potwierdzenie odbioru 

krajowe gabaryt A          

do 50 g 

5923    

4. Potwierdzenie odbioru 

zagraniczne gabaryt A 

do 50 g 

20    

5. Zwroty potwierdzenia 

odbioru krajowe  

gabaryt A do 50g 

400    

6. Zwroty potwierdzenia 

odbioru krajowe  

gabaryt A ponad 50g 

52    

7. Zwroty potwierdzenia 

odbioru zagraniczne 

gabaryt A do 50g 

4    
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8. Zwroty potwierdzenia 

odbioru krajowe  

gabaryt A ponad 50 g 

42    

9. Polecone ekonomiczne 

krajowe gabaryt B 

ponad 50 g 

10    

10. Potwierdzenie odbioru 

krajowe gabaryt B 

ponad 50 g 

10    

11. Potwierdzenie odbioru 

krajowe gabaryt B 

ponad 50 g 

10    

12. Zwykłe ekonomiczne 

krajowe gabaryt A               

do 50 g 

260    

13. Zwykłe ekonomiczne 

krajowe gabaryt A 

ponad 50 g  

10    

14. Zwykłe ekonomiczne 

krajowe gabaryt A 

ponad 50 g 

10    

15. Zwykłe priorytetowe 

krajowe gabaryt A                  

do 50 g 

70    

16.0

6.20

13 

Zwykłe priorytetowe 

krajowe gabaryt A 

ponad 50 g  

10    

17. Zwykłe priorytetowe 

krajowe gabaryt A 

ponad 50 g 

10    

18. Zwykłe priorytetowe 

krajowe gabaryt B 

2    
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ponad 50 g 

20. Potwierdzenie odbioru 

priorytety krajowe 

gabaryt A do 50 g 

60    

21. Potwierdzenie odbioru 

priorytety krajowe 

gabaryt A ponad 50 g  

75    

22. Polecone priorytety 

krajowe gabaryt A 

ponad 50 g 

50    

23. Potwierdzenie odbioru 

priorytety krajowe 

gabaryt A ponad 50g 

10    

24. Polecone priorytety 

krajowe gabaryt B 

ponad 50 g 

5    

25. Potwierdzenie odbioru 

priorytety krajowe 

gabaryt B ponad 50g 

5    

26. Polecone priorytety 

zagraniczne gabaryt B 

do 50 g 

5    

27. Potwierdzenie odbioru 

priorytety zagraniczne 

gabaryt B do 50 g 

15    

28. Paczki krajowe i 

zagraniczne 

10    

                                                                                     Razem: brutto ………………… 

 

 

 

..............................................                         ........................................................................                    
miejscowość i data                                                           podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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