
Niniejsze zapytanie llfertowe jest publikowane na s

(www, piori n. gov. pl/rlrliori n/wiel kopols kie) w za kliadce

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1012017

Przedmiot zam nia / nazwa

Porlglg'\,vt

od kwoty

zgodnie z

- niniejsze postqpowanie w sprawie zamowie

okreSlonej W art 4 pkt. €i ustawy Prawo z

Prawem Za'rr'owien Publicznych oraz

jednoczeSnie ziaproszenie do skladania ofert. prze,z

zainteresowanych niniejszym zapytaniem.

2. Opis przedrniotu zamr5wienia

priorytetowych, paczqk el<onomicznych i prio

iennictwa w

okres 12 m

2.1. Przyjmowaniu, zemieszczaniu i doreczaniu

.21612:017

res 12

niZszej

one

Ecego

ajqc;ego

stan<lwiqc

ylel<

ot,az

listowych ekorr icznyrrh i

uslug korn arnycn,

n13go potwierdzenia bioru) - w

listowych I paczelk

erejestrowanych (z zliwo(;ciq

rTl.

e z zalqcznikiem nr ) zwrot6w

mozliwoSci ich ia lub

h odbioru utecznynr

z zalqcznikiem nr 1) przesylek

poniedziatku do piqtk

ania) przesylek po h je<Jen

1

2.3 Dorqczaniu dQ siedziby ZamawiajEcego (zgodr

przesylek listowych i pac:zek, po wyczerpaniu wszystki

wydania odbiorcy d,raz dorgczania zwrotnych pot

dorgczeniu.dorqczeniu.

2.4 Dostarczaniu dcl siedziby Zarnawiajqcego (zgodn

pooztowych jeden raz dziennie w godzinach 7:30 - 1O:00

2.5 Odbieraniu z sieilziby Zamawiajqcego (dotyczy poz

ra o szacunKowej

publicznych jest

yrni regulacjami Zamit

ie internetowej Zam

m<iwienia publiczner"

ich potencjalnych

rejestrowanych i nierq;jestrowanych ( z mozliwo6ciq

obrocie krajowym.

2,2 Przyjmowaniu, przemieszczaniu i dorgczaniu p

priorytetowych i ekdnomicznych, rejestrowanych i n

zwrotnego potwierdzenia odbioru) - w obrocie zagrariczn

razdziennie w godzinfch 14:30 - 1S:00 od poniedz:ialku priqtku



2.6 Nadaniu przesytek w dniu ich przyjqcia przez Wykc

2.7 Potwierdzaniu v! pocztowej ks;iqzce nadawczej prz,.

i zer granicq rejestrowipnych przesybk listowych i paczek

a w kraju

na wystawianiu ienia

naclanych przesylek niereljestrowanych. Zwrol Ltzu

zestawieniem nastqpi w dniu nastqpnym.

2,8 W przypadku ugzkoclzenia pr:zesytki Wykonerwca obowiqzek jq za

nanieSc adnotaojg z iriformacjq o osobie dokonujqcej

Do odpowiedzialnoScti W'ykonawcy za nienalez'yte onanie uslugi

przypadku utraty, uQytku, uszkod;zenia przesylkI Etqd2 niewykonania lub n alezytego

naleZnei Zamawiajqce

stawy z dnia 23 li 2Ct12 r,

przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo P

awcQ oo

do

nej ksiqzki nad wraz:. z

yc oraz

j, tj. w

o$powiednio przepisy r-r

poz. 459 z po2. zm")

miejsca w klraju i za grianrcq

wykonywane zgodnie z

16 r. proz.

.201i) r. w

(t.j. Dz. U. z 2

o oraz wymaga, y punkty

nych) znajdowaly sitT terc+nie

przez wy

wiajqcy Wykonawcy rQc;zente

naczenra,

czytelny: *nazwy odbi w'raz z

ro,Cz:ajunadawczej), *okreSile

Prawo Pocztowe (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z po1 ) i przepisami wykona ymt, a w

wyl<onania przedmiCltu zam6wienia Wykonawca :

odszkodowanie i inne roszczenia, zgodnie z przeprisami

sprawach nieureguloWanych tymi przepisami stosu.ie siq

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U.22017 r. ,

1 1'13 z po2.zm), Rozpiorzq,Czeniem Ministra Administracji

sprawie warunkow w),kony'wania uslug powszechnych p

z dnia

i Cylryzacj z dnia 29.

z rrperatora wyznacz (Dz

U. ,22013 r. , poz.54Q), a w przypadku uslug pocztowych oo,focle zagramczn - zgorJnie

z miqdzynarodowymi

2.11 Zamawiajqcy w{7maga, aby \tVykonawca plac6wkq w kazdej

mrelscowoscr, w

odbioru niedo

zrrajduje siq siedziba

prod adres przesylek

Zarnawiaj

(awi

2.12 Terminy dorqczpnia przesytek pocztowych:

- nie pozniej niz w 4 dniu p'o dniu nadania - przesylki pri

ka2:dej gminy w kraju.

- nie p6znrej niz w 6 diriu po dniu nadania - przesylki nie

i, oraz *inne oznal< jesli



- wypelnianie kazdego dnia ksiqzki nadawczej

dolyczy),

- sporzqdzanie kazdego dnia ogolnego zestawienia wsz

2. 1 4 Rozliczenia m i edzy Z.amawiajqcy m i Wyko n awcq :

- rctzliczenie nalezno6pi za wykonane uslugi pocztowe

- podstawq obliczenia naleznych oplat bqdzie suma optat

zwr6cone w okresiq rozliczeniowym, stwierdzona co

4. Wymagania form{lne wobec wykonawc6w

Wymaganym jest, abyi Wyllonawca wykazal, 2e'.

- posiada aktualny wpis do rejestrur operator6w prccz

Ur:zgdu Komunikacji Elektronicznej,

- posiada wiedzq i dci5wiadczenie oraz dysponuje

osobami zdolnymi do [ruykonania zam6wienia,

- prodpisze umowQ ria wvkonywanie ustug pocztowyc

przesylek rej ych (1e5li

kich przesylek (.yesli

siq bgdzie mies

za przesylki faktyc;znie

do ilo6ci i wagi na podstawie

upusl,ow.

i waga przyjqtych luk' 6cclnych

przesylek

v,

dol<umentow nadawc2ych lub oddawczych oraz obowiqzu qcych optat i usta

W przypadku przesylek, ktore nie sq rejestrowane - i

anre lub

z Ftrezesa

prz:esylek stwierdzonh bqdzie na podstawie ze nadanych/zwr6con

s po rzqdzo n ego przez Zam awiajqcelE o i potwi e rdzo n e g o placowkq Wyli

- slcosob platnosci- przelew na wsklazane konto Wyk v - minimum 14 dni.

17 r. - do 17 .07 .201t)

prowadzonego

nim potencjalem

zafilowtenta,

- zgodnie z opisenr

tre6ci oferty

anre zamowtenta petniony

rTrenry:

5. Wytyczne dlir wykonawc6w dot. przygotowan

Ofefta powinna zawielac ponizsze informacje:

5.1 ceny jednostkoine brutto i warloSci brutto za

Formularz ofeftowy - ialqoznik nr 2) oraz nastqpujqce do

5,2 aktualny wpis do rejestru operatorow pocztowych, pr

Komunikacji Elektronirlznej,

po<jobnych uslug w 4iegu 3 ostatrrich lat (wymog nie d

onego przez

5.3 minimum 2 dol{umenty - poSwiadczenia nale wykonania lub onywanra

y Wykonawcy, kt(

i dla Zamawiajqcego),

w ciqgu



5.it cennik innych u$lug pocztowych, nie ujqtych w form

(zgodny z zal

arzu ofertowym.

InreJSzego

przez

o zamowtente

aktual

6. Zasady wsp6lpracy, kt6re bgdq zawarte

Zamowienie realizowane bedzie na oodstawie

WvkonawcQ do akcpptacji Zamawiajqcego), opis

zapytaniu ofertowym.

zawarle \M nrnreJlszym

qdu na: kompletno(;6 ofefty oraz

ia odpowiednirr ialem

o wykonania zamowi a. W tym

ia podanych info

ajkorzystniejszej Kryterium

e warto56warunki formalne

ie matematycznych przy

niajk:orzystniejszq uz:_nana

hwoparciuoni
rta wypelniajqca w

punktow. Pozostalrl

anie odpowiednio

o/o obliczona wedluEl

prsemneJ

wymogl

(pzyg

7. Proces i kryteria wyboru \/Vykonawcy

Ofrefty bqdq najpierw poddane ocenie formalnej -- ze

potwierdzenie posiadpnia wiedzy i doSwiadczenia, d

tec;hnicznym i osobowym oraz zdolnoSciq finansowq

zal<resie Zamawia)qcy rezerwuje sobie prawo do s

brutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia, Stosowa

ocr:nie ofed, stanowi podstawowq zasadq oceny ofeft.

oferda, ktora uzyska najrnryzszq lk,zbq punktow obli ustalone

jwyzszym

crf€rrtom,

mniejsza

Uzyskana ilo56 pu badanej oferty zostanie porn przez wagg lego

u z Centralneoo Rei

es. od datv wvstawienia

Cena oferowana minimalna

Cena berdanej oferty brutto

100 %. Wynik bqdzie f raktowany jak:o warto66 punlitowa rty w kryterium cena erty.



8. Termin imiqjsce zlo2enia oferty na realiizacjq

Oferty prosimy prfesyla6 do 7.07.2017r. do g

Inspektorat Ochronf Ro$lin i Nasiennictwa w Poz

Poznaf

terminu zlo2enia ofeiity. Oferta wybranego wykonawcy,

formie elektronicznej, musizosta6 zalqczona do urnowy

9. Termin zwiqlania z ofertq

Termin zwiqzania z Qferlq - 30 dni. Bieg terminu

oznaczonego na sklddanie ofert. Zamawiajqcy moze

ofedq o oznaczony o|<res, nie dluzszy jednak niz kolej

Realizacja zam6wienia zostanie powierzona Wykona

ilo6c punktow.

Poznan, r.

ktorego oferta uzys najwyZszq

. zam6wienia

powinna okre6lad ykonawcq

stanowiqcym kdo

15.00 na adres: ewddzki

ul. Grunwaldzka 2 , 60*166

z zeskanowanvmi ikami

spelnienie warunku nia

ira byta przeslana lub w

oryginale,

srq wraz z u ternrinu

dU2ye, wymog ternri zwtEzanta

30 dni. O fakcie tym awiajqcy

wazno66 oferly.

F'oznaniu, ul. Grunwa 2E;OB,

@piorin.gov.pl

powiadomiWykonawf6w, a ci podejmq decyzjg, czy ptz

10. Dane Zamav{iajqcego do nadeslania ofert:

Wojewodzki Inspektohat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego

60-166 Pozna6, Fakp 061 868-58-84 email: da-pozna orin.gov.pl

Dz al Ad ministracyjny (06

dnia 29.061017

1) 860-59-28 e-ma da-poz

Oferta powinna odpQwiada6 w pelni na zapytanie ofert,

oraz wskazywac oscibq do kontaktu - zgodnie :z frcrm

nin iejszego zapytania ofedowego.

powazaniem

/1
)Ar


