Nr postępowania : AD.272.1.28.2021

Zaproszenie do złożenia oferty
Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Katowicach i terenowych komórek organizacyjnych.

Do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający :
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach,
ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice.
2. Tryb udzielenia zamówienia :
Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest :
Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Katowicach i terenowych komórek organizacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu
zamówienia -Załącznik nr 1 do zaproszenia.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
1) posiadają aktualny wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych,
2) znajdują się w należytej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają zdolności
techniczne pozwalające im na realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
3) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do
zaproszenia.
4) Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz pieczątką i podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, REGON.
5) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, każdy
z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wymagane dokumenty :
Wraz z ofertą Wykonawca składa :
1) aktualny wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych;
2) poświadczenie należytego wykonania usług pocztowych w ostatnich 2 latach ( wymóg
nie dotyczy Wykonawcy, który w ciągu ostatnich 2 lat wykonywał lub wykonuje
przedmiotowe usługi dla Zamawiającego);
3) wzór umowy, przygotowany przez Wykonawcę (zgodny z wymaganiami
Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, regulujący zasady
współpracy);
4) pełnomocnictwo- w przypadku Wykonawcy, który składa ofertę przez osobę
uprawnioną.

7. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe.
1) Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę.
8. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
 nie złożyli żądanych dokumentów– mimo wezwania do ich uzupełnienia
( Zamawiający wyznaczy 2 dni ),
 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Odrzucenie ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
10. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty ( wyrażona w złotych polskich) za całość
przedmiotu zamówienia- 100 %
Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą – będzie zawierała najniższą cenę.
11. Termin składania oferty.
Ofertę należy złożyć do dnia 23 marca 2021 roku do godz. 12.00.
W jeden ze sposobów tzn.:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego;
2) e-mailem na adres : zp-katowice@piorin.gov.pl
3) pocztą- na adres Zamawiającego
Składaną ofertę należy oznaczyć nr postępowania tj. :
AD.272.1.28.2021. Usługi pocztowe dla WIORiN Katowice
organizacyjnych.
12. Termin otwarcia oferty.
Oferty zostaną otwarte w dniu 23 marca
Zamawiającego, pokój nr 209.
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2021 roku o godz. 12:10 , w siedzibie

13. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie z wybranym wykonawcą będzie realizowane w terminie od 01 kwietnia
2021 roku do 31 marca 2022 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień
dodatkowych lub uzupełniających w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego bez
konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania , o ile będzie to podyktowane
bieżącymi potrzebami Zamawiającego .
14. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po zapoznaniu się z ofertami, Zamawiający podejmie decyzję o podpisaniu umowy
z wybranym Wykonawcą ( który przedstawił najkorzystniejszą ofertę- z najniższą ceną).
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od
zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
15. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego.
Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert , może zwrócić się do
Zamawiającego z pytaniami – nie później niż do 22 marca do godz.12:00.
osoby do kontaktu :
Sylwia Będkowska – tel. (32) 351 24 26, e-mail : zp-katowice@piorin.gov.pl,

Elżbieta Machura
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

