
        Dzierżoniów, dnia 05.04.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, zwraca 

się z zapytaniem o cenę świadczenia usług pocztowych dla PCPR i OZ przy ul. Piastowskiej 1 w 

Dzierżoniowie od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. 

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

I. Zamawiający 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia 

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów 

Tel. 748339895 

Fax: 748339896 

NIP 882-18-04-235 

REGON 890725768 

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia przy ul. Piastowskiej 1 w 

Dzierżoniowie od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r., w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 

doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualny ich zwrot do nadawcy, po wyczerpaniu 

możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, z podziałem na następujące części: 

a) część I – odbieranie, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych 

na terenie powiatu dzierżoniowskiego; 

b) część II – odbieranie, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych 

krajowych, z wyłączeniem przesyłek pocztowych ujętych w części I. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II stanowi załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

4. Określone w zestawieniach ilościowo-cenowych (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego dla 

części I oraz załącznik nr 5 do zapytania ofertowego dla części II) rodzaje i ilości przesyłek, w 

ramach świadczonych usług, są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, tym samym oświadczając, że nie będzie 

dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych w trakcie realizacji umowy. 

5. Usługi, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz w 

przepisach wykonawczych do ustawy.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany doręczać przesyłki pocztowe zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 2013, 

poz. 545). 

7. Przewidywany termin realizacji usługi w przypadku listów ekonomicznych powinien wynieść 

trzy dni robocze po dniu nadania (D+3), natomiast w przypadku listów priorytetowych to 

następny dzień roboczy po dniu nadania (D+1) pod warunkiem nadania listu do godziny 

15.00. Z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy termin realizacji usługi może ulec 

zmianie. 

8. Usługi będą realizowane codziennie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. 

9. Odbiór przesyłek przyjętych do doręczania będzie każdorazowo dokumentowany przez 

Wykonawcę w prowadzonych rejestrach pieczęcią, podpisem i datą. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transport przesyłek nadanych przez Zamawiającego. 

Transport odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 



11. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek pocztowych w 

różnych formatach i nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. 

12. Po doręczeniu przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu formularz zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki z wpisaną datą jej 

otrzymania przez adresata oraz czytelnym podpisem zawierającym jego imię i nazwisko. 

Jeżeli do doręczenia przesyłki nie doszło pomimo dwukrotnego awizowania, Wykonawca 

zwraca przesyłkę do Zamawiającego podając przyczynę niedoręczenia. 

13. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane na podstawie 

rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów przesyłek niedoręczonych według cen 

jednostkowych określonych w formularzu cenowym. 

14. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu cenowym 

podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług Wykonawcy, jeżeli na ceny te 

zgodę wyrazi Zamawiający. 

15. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi 

fakturę w ciągu 7 dni po upływie okresu rozliczeniowego. Za wyjątkiem miesiąca grudnia, w 

którym faktura powinna być wystawiona do 20 dnia. Za okres od 21 do 31 grudnia 

Wykonawca wystawi fakturę w styczniu. 

16. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

17. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zapłaci zamawiającemu należne 

odszkodowanie oraz pokryje inne roszczenia, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo 

Pocztowe.  

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia: 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego 

wzorami formularzy. 

3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, zszyte w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

4. Oferty, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym 

podpisem. 

5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia w 

zakresie doręczania przesyłek adresatom. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki niepowodujące 

istotnych zmian treści oferty, zostanie poprawiona przez Zamawiającego. O fakcie 

poprawienia tych omyłek Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

10. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

11. Umowa z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę będzie obowiązywać od 

01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. 

12. Najważniejszym kryterium oceny oferty będzie cena brutto. 

13. Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

14. Ceny jednostkowe, zawarte w ofercie, będą stanowić podstawę do rozliczeń w okresie trwania 

umowy. Wszelkie rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich. 

15. Cena jednostkowa brutto, w odniesieniu do każdej przesyłki rejestrowanej, obejmować musi 

możliwość jej dwukrotnego awizowania. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany lub odwołania poszczególnych warunków postępowania, o czym poinformuje 

Wykonawców drogą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej, 

b) zmiany terminu składania ofert, 

c) unieważnienia postępowania. 

17. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku: 



a) braku ofert, 

b) odrzucenia wszystkich ofert złożonych w zakresie realizacji danej części postępowania, 

c) braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

18. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 

19. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

Zamawiający może wybrać następną ofertę w kolejności. Dokonanie wyboru oferty następnej 

w kolejności może również mieć miejsce w przypadku uchylania się od zawarcia umowy 

przez Wykonawcę , który złożył ofertę najkorzystniejszą. 

20. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi 

lub niepieniężnymi, jeżeli Zamawiający unieważni postępowanie. 

21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia zaznacza, iż Usługodawca może 

ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu. 

22. Oferta cenowa powinna zawierać formularz cenowy (załącznik nr 3), zestawienia ilościowo-

cenowe (załącznik nr 4 i/lub 5) oraz oświadczenie o wpisie do rejestru operatorów 

pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z numerem 

wpisu do rejestru (załącznik nr 6). 

23. Ofertę cenową należy przesłać na adres:  ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, pok. 416 do 

dnia 16.04.2019 r. do godz. 15.00. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie 

posiadającej nazwę: „Oferta na świadczenie usług pocztowych”. Decyduje data wpływu do 

PCPRiOZ w Dzierżoniowie. 

24. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

25. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

26. Osoba do kontaktu z oferentami: Katarzyna Nowakowska 

Tel. 748331614, e-mail: k.nowakowska@pcprdzierzoniow.pl 

 

IV. Wykaz załączników do zapytania ofertowego: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II 

Załącznik nr 3 – Wzór formularza cenowego 

Załącznik nr 4 – Zestawienie ilościowo-cenowe dla części I 

Załącznik nr 5 – Zestawienie ilościowo-cenowe dla części II 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wpisie do rejestru UKE 

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna 

 

        Dyrektor PCPR I OZ 

        Elżbieta Jabrzyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


