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Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym (prowadzonym zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późń.
zm.), którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługi: "Świadczenie usług
pocztowych na rzecz Gminy Kroczyce w 2016 r.".

Znak sprawy: UG-V.271.1.00019.2015

1. Zamawiający:

1/Nazwa i adres: Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29,
42-425 Kroczyce, woj. śląskie,
tel. 034315 21 50 do 5, fax. 034 315 21 50 do 5 wew. 23

2/ Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1/ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Świadczenie usług pocztowych na
rzecz Gminy Kroczyce w 2016 r. "
2/ Rodzaj zamówienia: usługi.
3/ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych),
zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym
i zagranicznym dla Gminy Kroczyce w okresie od l stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Za przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia Zamawiający uznaje przesyłki
listowe o wadze do 2000 g, w tym przesyłki:

a) zwykłe ekonomiczne - przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej
kategorii,

b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii,
c) polecone ekonomiczne - przesyłki rejestrowane, będące przesyłkami listowymi,

przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem za-
wartości lub uszkodzeniem,

d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane, będące przesyłkami listowymi naj-
szybszej kategorii, przemieszczane idoręczane w sposób zabezpieczający je przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,

e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki listowe przyjęte
za zwrotnym potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru,

f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki
najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowa-
niem odbioru,

g) listowe z zadeklarowaną wartością - przesyłki rejestrowane, za których utratę, uby-
tek wartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości warto-
ści przesyłki podanej przez nadawcę.



Za paczki pocztowe, Zamawiający uznaje paczki pocztowe o wadze powyżej 2000 g
do 10000 g, w tym paczki:

h) ekonomiczne - paczki rejestrowane, niebędące paczkami naj szybszej kategorii,
i) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
j) paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością - paczki będące i/lub niebędące prze-

syłkami naj szybszej kategorii,
k) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane ekonomiczne i priory-

tetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.

Z uwagi na wymiary przesyłek pocztowych Zamawiający wyróżnia:
l. "Gabaryt A" - przesyłki o wymiarach:

- minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
- maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokość 20 mm, długość 325
mm, szerokość 230 mm.

2. "Gabaryt Bil - przesyłki o wymiarach:
- minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325
mm lub szerokość 230 mm,
- maksimum: suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym
największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

Przyjmuje się tolerancje wszystkich wymiarów ± 2 mm.

W zależności od wagi Zamawiający usługi pocztowe dzieli przesyłki listowe na:
a) przesyłki do 350 gram - gabaryt A iB,
b) przesyłki od 351 do 1000 gram - gabaryt A i B,
c) przesyłki od 100 l do 2000 gram - gabaryt A i B,

Szacunkowe ilości przewidywanych przesyłek w okresie świadczenia usługi wskazane są w
formularzu cenowym oferty, który stanowi załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia. Ilość i
rodzaj przesyłek jest szacunkowa i służy jedynie orientacyjnemu określeniu wielko-
ści i przedmiotu zamówienia, która może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zama-
wiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający będzie nadawał przesyłki inne niż te, które zostały wyszcze-
gólnione w formularzu ofertowym, rozliczenie za wykonanie tych usług nastąpi wg cen obo-
wiązujących u danego operatora pocztowego w ramach odrębnego zlecenia.

4/Kod CPV.

64110000-0 Usługi pocztowe

3. Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro (do niniejszego postępowania nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia:
11 Termin realizacji zadania: od l stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kroczycach do dnia 10 grudnia
2015 r. do godziny 10.00.

6. Otwarcie ofert:



Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sali narad (pok. Nr 15) Urzędu Gminy w Kroczycach,
ul. Batalionów Chłopskich 29 w dniu 10 grudnia 2015 r. o godz. 10:30.

7. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
11posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu należy
złożyć oświadczenie, którego treść zawarta jest w załączniku nr l do niniejszego ogłoszenia
(formularz ofertowy) oraz złożyć potwierdzenie wpisu do rejestru operatorów pocztowych
prowadzonego przez Prezesa UKE zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo
pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r., poz. 1529).
8.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca winien złożyć.
11 Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia.
2/ Potwierdzenie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa

UKE zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia
29 grudnia 2012 r., poz. 1529).

9. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:
11 Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

Grażyna Masiarek lub Ewa Kaziród - Kula
tel. (034) 315 21 50 do 5 wew. 25
w godzinach: 7.30 - 15.30.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:
11 Ofertę należy sporządzić w fonnie pisemnej w języku polskim; należy ją umieścić

w zabezpieczonej kopercie opisanej w sposób, który uwzględnia następujące elementy:
• nazwa i adres zamawiającego,
• nazwa i adres oferenta (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci),
• napis:

Oferta na:
"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Kroetyce w 2016 r. "

"Nie otwieraćprzed 10 grudnia2015r. godz. 10:30"

2/ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem izłożeniem oferty.

H.Opis sposobu obliczenia ceny:
1/ Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za wykonanie usługi będącej

przedmiotem zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówiema.

2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci wartości brutto, z dokładnością do



dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy wyliczyć wg zasad określonych
w formularzu ofertowym.

12.Kryteria oceny ofert i ich waga oraz sposób ich oceny:
11 Kryterium oceny: cena i inne kryteria oceny ofert
2/ Waga kryterium:

l. Cena - 70%
2. Inne kryteria oceny ofert:

a) posiadanie placówki pocztowej, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, zloka-
lizowanej na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiają-
cego, (P) -10%

b) ilość (%) osób, zatrudnianych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
-20%.

3/ Sposób oceny ofert wg kryterium: cena (C)

C = Cn/Cx x 100 x 0,7

gdzie:

Cn - najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców

ex - cena przedstawiona przez badanego wykonawcę _

4/ Sposób oceny ofert wg kryterium: posiadanie placówki pocztowej, w rozumieniu ustawy
Prawo pocztowe, zlokalizowanej na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba
Zamawiającego, (P)

l. posiadanie placówki pocztowej, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, zlokalizowanej
na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego - 10 pkt

2. nie posiadanie placówki pocztowej, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, zlokalizowa-
nej na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego - O pkt.

Zamawiający dokona oceny niniejszego kryterium w oparciu o oświadczenie złożone przez
Wykonawcę w druku formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr l do
niniejszego ogłoszenia.

5/ Sposób oceny ofert wg kryterium: Ilość (%) osób, zatrudnianych przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę - 20%. (Z)

0% - 60 %
Powyżej 60% - 80%
Powyżej 80%- 90 %
Powyżej 90% - 100%

O pkt
5 pkt
10 pkt
20 pkt

Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w niniejszym kry te-
rium muszą zostać osiągnięte wartości progowe.

Zamawiający dokona oceny niniejszego kryterium w oparciu o oświadczenie złożone przez
Wykonawcę w druku formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.



3/ Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę,
czyli ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Sp =C+P+Z

gdzie:
Sp - suma punktów przyznana wykonawcy w wszystkich kryteriach
C - ilość punktów przyznana w kryterium C
p - ilość punktów przyznana w kryterium p
Z - ilość punktów przyznana w kryterium Z.

13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy, zawierający istotne posta-
nowienia zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz będzie zobowiązany do zaakceptowania
uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.

1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, z zachowaniem
wymogów, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocz-
towe (Dz.U. z 2012 r., poz.1529) oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wyko-
nawczych.

2) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej placówki nadawczej w miejsco-
wości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego. W przypadku, gdy wybrany
Wykonawca nie będzie posiadał w chwili podpisania umowy placówki nadawczej, jest
on zobligowany do niezwłocznego jej zorganizowania.

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby punkty odbioru niedoręczonych
pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy w Polsce.

4) W ramach świadczenia usług pocztowych Wykonawca zobowiązany będzie do wyko-
nania m.in. następujących czynności:

a) odbierania jeden raz dziennie przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego od
poniedziałku do piątku w godzinach 14.30-15.30,

b) potwierdzania w zestawieniach przesyłek pocztowych rejestrowanych i nie reje-
strowanych a także pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych,
przyjętych do wyekspediowania w kraju i za granicę (odbiór przesyłek potwier-
dzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy),

c) doręczania zwrotnego potwierdzenia odbioru i zwrotów niedoręczonych przesy-
łek pocztowych do siedziby Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach ustalonych w pkt. a.

d) nadawania przesyłek w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego,
e) zwrotu otrzymanego od Zamawiającego zestawienia nadanych przesyłek poczto-

wych w dniu następnym, potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Wy-
konawcy z podsumowaniem kwot nadanych przesyłek.

5) Wykonawca jest zobowiązany do doręczania części przesyłek pocztowych rejestrowa-
nych do określonych przez Zamawiającego na przesyłkach adresatów w tym, w trybie
wynikającym z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (także z zasto-
sowaniem art. 57 § 5 pkt. 2) oraz Ordynacji Podatkowej.

6) W przypadku nieobecności adresata, Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia
zawiadomienia (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i
kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata



wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia. W przypadku
niepodjęcia przesyłki w terminie przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozo-
stawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru
przesyłka zwracana jest niezwłocznie Zamawiającemu z podaniem przyczyny nieode-
brania przez adresata.

7) Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia do siedziby Zamawiającego pokwitowa-
nego przez adresata "zwrotnego potwierdzenia odbioru" niezwłocznie po wpłynięciu
potwierdzenia odbioru do urzędu oddawczego, doręczającego przesyłki od Zamawia-
jącego.

8) Przesyłki nadawane przez Zamawiającego będą dostarczane przez Wykonawcę na
podany adres do każdego miejsca w kraju i za granicą.

9) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu druki zwrotnego potwier-
dzenia odbioru dla przesyłek krajowych - nadawanych w standardowym trybie prze-
syłek rejestrowanych.

10)Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym,
przez co należy rozumieć:

a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do rejestrów pełnią-
cych funkcję pocztowej książki nadawczej, sporządzanej przez Zamawiającego w
dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
Na egzemplarzu Zamawiającego Wykonawca kwituje odbiór wszystkich przesyłek
oraz potwierdza ich wysłanie i kwotę za ich wysyłkę (w przypadku przesyłek reje-
strowanych: nadaje numer nadania i wskazuje datę).
b) dla przesyłek nierejestrowanych (zwykłych) - sporządzanie zestawienia
ilościowo - wartościowego przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych,
sporządzanego przez Zamawiającego w dwóch identycznych egzemplarzach, po
jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
c) Umieszczanie na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacji jednoznacz-
nie identyfikującej nadawcę i adresata.

11) Podstawą rozliczania kosztów świadczonych usług pocztowych będzie suma opłat za
przesyłki faktycznie nadane i zwrócone w okresie jednego miesiąca, stwierdzone na
podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Płatność za wykonanie usługi bę-
dzie dokonywana w formie płatności "z dołu" w miesięcznym okresie rozliczenio-
wym.

12)Faktura z tytułu należności wynikających z realizacji umowy, wystawiana będzie
przez Wykonawcę wraz ze specyfikacją wykonanych usług.

13. Informacja dotycząca podwykonawstwa:
11 Zamawiający nie ogranicza możliwości podwykonawstwa.

14. Składanie pytań do Zamawiającego:
1/ W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu i zakresu przygotowywanej oferty

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem przesłanym faksem, pocztą
elektroniczną na adres przetargi@kroczyce.pl lub pisemnie (pocztą lub osobiście).

2/ Wszystkie informacje Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom na równych
zasadach.

mailto:przetargi@kroczyce.pl


15. Uzupełnianie oferty
11 W przypadku braków lub wad dokumentów załączonych do oferty lub wątpliwości co do

ich treści Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia
dokumentów.

16. Wycofanie oferty
1/ Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
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Załączniki:

Załącznik nr l Oferta (kalkulacja ceny ofertowej)


