
Zaproszen ie do skNadan ia 612018

',. Przedmiot zamowidnia I nazwa

Podstawa - niniejsize postgpowanie w

od kwoty okreSlonej w drt. 4 pkt. 8 ur

Niniejsze zaproszenie jest publikc

(www. pi ori n. g ov. p l/wio1i n/wiel ko pols

ratu Ochron

i Nasienn tu oraz

za ia o szacunkowej werfio6ci ri2szej

zgodnie z Prawem Zam6wieh Publi oraz

Prawo zant ieh publicznych jest prowadzone

ymi regulacjami Zamawiajqcego.

nenas ie internetowej Zamawiajqcego

) w zakladr:e 6wienia publicznc.", stanowiac
jednocze5nie zaproszenie do sktadania przez potenr:jalnych Wykonerwc6w

zainteresowanych niniej$zym zaproszen

2. Opis przedmiotu zain6wienia

Przedmiot zam6wienia - Przedmiot z nia obejmu

iadczenie

knrl
2.1. Przyjmowaniu, prz ieszczaniu i d ru przes listowych ekonorn icznych

i priorytetowych, paczel<, ekonomiczn

wDA.1t6t2018

oraz uslug korrplementarnych,

o potwierclzenia rrdbioru) -rejestrowanych i nierejesi (zm

pocztowych zgodnie z ustawq prawo po

I poniedzialku Co piqtku,

1

I pflory

iwoSciq

w obrocie krajowym

2.2 Przylmowaniu, iu przesryl,eK listowych i paczek

priorytetowych i ekopomicznych, re rowanych i rlierejestrowanych (z mozlirn'oSciE

zwrotnego potwierdzenia odbioru) - w zagrantcz:.rJvm.

2.3 Dorgczaniu do by Za

przesylek listowycl"r i paozek, po wycze

lub wydania odbic,rcy {raz dorgczania

dorgczeniu.

2.4 Dostarczaniu do sibdzibv Zamawrc

2.5 Odbieraniu z siedziby Zamawiajqc

raz dziennie w godzinach i 4:30 - 15:00



z zestawieniem ogolnym nastqpi w dniu nastgpnym.

2.8 W przypadku usz(odzenia przesyti<i Wyt<ona*c,r 
'fiu 

obowiqzek jq zabezpieczyc oraz

2.6 Nadaniu przesylek w dniu ich prz pzez Wyk:opawcq od Zamawia.jqcego.

jgtych do wyekspediowania vv kraju

raz na wystawianiu zestawienia

j ksiqzki nadawczej wraz

nanieS6 adnotacjq z infoq'macjq o osobie bokonujqcej ;:abdzpieczenia.

e wykonEnie uslugi pocztowej, tj.

- opakowanie pzesylek listowych i

1113 z po2. zm), Rozporlzqdzeniem ttlini{tra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w
sprawie warunk6w wykonywania uslug fowszechnych 1c'i4ez operatora wyalaczonegr: (Dz.
tJ.22013 r., poz.5;45), q w przypadku udtug pocztowyclr !u obrocie zagranicznym - zgtodnie

z miqdzynarodowymi przbpisam i pocztow[rm i.

dysponoriyal placowkq nadawczq w llazdej

Zamawi,ajlcego oraz wymaga, aby prunkty

(awizowHnych) znaidowalv sie na terenie

kazdej gminy w kra.ju.

2.12 Terminy dorqczani! przesytek poczlowych:

q do kazdego miejsca w kraju i za granicq

Poc;ztbwym.

(awizowflnvch) znajdowaly siq na terenie

ln:

nie pozniej ni?w 4 dnir] po dniu nadaniN - przesytki prio

Niedopuszczalnejest nieUzasadnione pr=lt 
=y^ywanie nr{lesytek przezwykonawcq.

2.13 Do obowiqzkow Zalnawiajqcego nalbzec bqdzie:

w sposob umi]zliwiajqcy Wykonawcy dorgczenie

e wykonlnie uslugi pocztowej, tj.

sytki bq{Z niewykonania lub rrienale:iytego

e wykonlnie uslugi pocztowej, tj.

sytki be1$Z niewykonania lub rrienale:iytego

tosuje s;iq i]dpowiednio przepisy ustawy z dnia

22017 r. , ioz. 459 z po2. zm.)

q do kazdego miejsca w kraju i za granicq

Poc;zlowym.
'lnie przes;llek wykonywane bqdzie zgodrrie

r. Pravvo focztowe (t.j. Dz. U. z.2O1O r. poz.



dotyczy),

- sporzqdzanie kazdego dnia ogolnego zdstawienia *r=y$tfi"n przesylek (e$li ciotyczy).

2. 1 4 Rozliczenia m iedzf Zamawiajqcym i Wykonawc€l :

- rozliczenie naleznoSci fa wykonane usilgi pocztowe o,Ctivwa6 sie bedzie miesiecznie

- podstawq obliczenia nEleznych oplat bEdzie

zwr6cone w okresie iozliczeniowym, stwie

dokument6w nadawczydh lub oddawczyfh oraz oOowiaz:$jQcych oplat i ustalonych upust6w.

- wypelnianie kaZdego dnia ksiqzki

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykalal,2e:

przygotowan

--'T-"r --'
- posiada aktualny wpis do rejestru oper'{atorow pocztornj}cn, prowadzonego przez prezesa

Urzqdu Komunikacji Ele(tronicznej,vr4vvu r\vil tut ilAduJt EtEryU Ul lluzllgj,

- posiada wiedzq i do6wi5dczenie oraz Oylponuje odpovr,itdnim potencialem technicznym

. przesylek rejestrowanych (1eSli

treSci oferty

brutto za onanie zarn6wienia (wype{niony

puJqce enty,

owych, prq!/adzon ego przez Prezesa Urzqdu

ia nalezyt$go wykonania lub wykonywanra'r

ane - ifo6ft i waga przyjqtych lub zwr6conych

od 18.Ct7 .2018 r. - do 1 7 .07 .2Q10 r.

Formularz oferlowy - zalQcznik nr 2) oraz

5.2 aktualny wpis do rej stru operator6w

Kom unikacji Elektronicznpj,

5.3 minimum 2 Ookumbnty - pos

podobnych uslug w ciqgu 3 ostatnich

ostatnich 2 lat wykonywal tuU wykonuje

5. Wytyczne dla wlkonawc6w do'

Oferta powinna zawierac ponizsze inform

5.1 ceny jednostkowe brutto i



5.4 wz6r umowy na Swiadczenie u

zapytania ofertowego i jdgo zalqcznikam

5.5 cennik innych usluj, pocztowych, ni

pocztowycll (zgodny z zapisami ninie.iszego

ujqtych w formUlarzu ofertowym.

iot/osoba

i lub KRS

wypelntaJEcym wy

zam6wie Ino56

pisemnej (pzygotowanej przez

zapytaniu ofertowym.

7. Proces i kryteri[ wyboru Wy

Oferty bgdq najpierw pdddane ocenie f

kryteria okreSlone w nizef przedstawiony<

stopniu wymagania Qtrzyma maksy

nia kryterialn przyptsana

(proporcjonalnie mniej liczba pun

Kryteria oceny oferl - ofedy (wa

.l
re pomnozpna przez wagQ tego kryterium

potwierdzenie posiadanip wiedzy i d<

technicznym i osobowyin oraz zdol

zakresie Zamawiajqcy rezerwuje sobie pr

Zamawiajqcy dokona nAstqpnie por6wn

wyboru najkorzystniejszej oferly spelniaj

brutto za wykonanie przedmiotu zam6

ocenie ofert, stanowi podstawowE zasa(

ofefta, kt6ra uzyska nalwy2szq liczbq

), opisu.iqr:ej wymogi zawarte w ninielszym

awcy

alnej - ze vrgglgdu na: kompletno$c sfsftt/ otaz

czenia, dy spci howa n ia od powied rr i m pote n r:j ale m

ia i wyboru fiajkorzystniejszej oferly. Krylerium

i wy2ej opisa4e warunki formalne bgdzie wirrlo66

oceny oferl. Z:..j najkorzystniejszq zostanie u:znana

nktow oblicz:Q1Vch w oparciu o nizej ustalone

i nforma cj a,:h. pferta wypetn iaj qca w najwy i,"szy m

InE liczbq punktow. Pozostalym ofeftom,

zostanie oclpowiednio mniejsza

punktowa ofprty w kryterium cena oferty.



Realizacja zam6wienia

iloSc punktow.

8. Termin i miejsde zlozenia oferr

Oferta powinna odpowi4da6 w pelni na

oraz wskazywac osobg do kontaktu -

ktorego oferta uzyska nlwy2szq

na reallzacjqr . zam6wienia

zapytanie ofe , powinna okre5;lad Wykonawcq

zalqcznik do

o wykonawc;y, byla przeslana faksem lub w

a do umowy oryginale.

terminu sig wraz z uplywem terminu

jqcy mo2e wymog termin zwieszania

Z powaZani

fostan e pow

rzem stanowiqcym

18 r. do 15.00 na adres: Wojerar6dzki

2508,60-166twa w Pozn u, ul. Grunwaldzka

lub e-mailem z zeskanowanym i zalqcz,tikami
i otrzymanie jej w kazdgl z tych form ie liczone j spelnienie warunku dotrzymania

Oferta mo2e byc przeslaha listem,

terminu zlo2enia oferty. Oferta wybra

formie elektronicznej, m{si zosIa1 z

9. Termin zwiqzania z ofertq
Termin zwiqzania z ofertE - 30 dni.

oznaczonego na skladahie ofert. Zam

ofertq o oznaczony okreS, nie dluzszy j

powiadomi Wykonawcoui, a ci podejmq

10. Dane

Wojew6dzki I nspektorat

60-166 Poznah, Faks

rony RoSlin

1 868-58-84

do

Poznari, dnia 7.06.2018

ar'ltoU trtl,'.


