
Załącznik nr 4 do Regulaminu

Staszów, dnia: 23.11.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne 

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych  dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

(nazwa zamówienia)

1. Zamawiający: Gmina Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

NIP 866-160-87-31, 

Tel. 15 864 83 05

e-mail: biuro@staszow.pl

www.bip.staszow.pl

2. Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie  usług  pocztowych  w  zakresie  przyjmowania,  przemieszczania  i  doręczania  przesyłek
pocztowych  dla Urzędu Miasta i Gminy w okresie od 01.01.2021 do 31.12. 2021 r. 

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych  opłaconych w formie opłaty z dołu, a w 

szczególności za następujące usługi: 

1)  nadane  przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe – krajowe i zagraniczne,

2) nadane przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe  za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru (ZPO)  - krajowe i zagraniczne;

3) nadane paczki pocztowe - priorytetowe i ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

(ZPO)  - krajowe i  zagraniczne;

4)  nadane przesyłki pobraniowe  z usługą pobranie - priorytetowe i ekonomiczne (wszystkie 

dostępne przesyłki pocztowe z usługą pobrania zarówno paczki jak i przesyłki kurierskie;

5) przesyłki zwrócone po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia; 



6)  usługę polegającą na odbiorze przesyłek objętych niniejszą umową z miejsca i w godzinach 

wskazanych przez Zamawiającego.

§ 2

1.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru jeden raz dziennie przesyłek do wyekspediowania             

o których mowa w § 1 ust.1   z siedziby Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie ul. 

Opatowska 31, 28-200 Staszów. Odbiór przesyłek będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w 

godzinach 14.00– 14.45 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru                            

z wyłączeniem formularzy potwierdzeń odbioru do przesyłek nadawanych w ramach przepisów  

szczegółowych.

3. Wykonawca  zobowiązuje się do przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych

i priorytetowych.
4. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu 

stosownego upoważnienia.

5. Nadanie przesyłek przyjętych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowane przez 

Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej - dla przesyłek rejestrowanych 

oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych – dla przesyłek 

nierejestrowanych. 

§ 3

1.Nadanie przesyłek objętych  umową następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od

Zamawiającego.

2.Zamawiający wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek

          (awizowanych) znajdowały się na terenie danej gminy lub gminy sąsiadującej.



§ 4
Orientacyjne  ilości  przesyłek przewidziane  do wysłania  w okresie od 01.01.2021  do 31.12. 2021 r.

Poniższe   ilości  nie są wiążące dla Wykonawcy jak również dla Zamawiającego, poszczególne ilości
nadawanych  przesyłek mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy. 

Zamawiający będzie korzystał  z usługi - zwrot do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia  w
obrocie krajowym dla przesyłek:
- rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
- przesyłek rejestrowanych  bez zwrotnego potwierdzenia odbioru

1.przesyłki listowe nierejestrowane w obrocie krajowym
Do 500 g 3000

Do 500 g 2800

3. przesyłki listowe rejestrowane  w obrocie krajowym
Do 500 g 800

Do 500 g 800

Do 500 g 14000

Do 500 g 900

900

2. przesyłki listowe nierejestrowane (priorytetowe) w 
obrocie krajowym
 

 

4. przesyłki listowe rejestrowane  (priorytetowe) w obrocie 
krajowym  
 

5. przesyłki listowe rejestrowane z potwierdzeniem  odbioru 
(ZPO)  w  obrocie krajowym
 

6. przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe)   z 
potwierdzeniem odbioru w  obrocie krajowym

7. usługi – zwrot  do nadawcy po wyczerpaniu możliwości 
doręczenia w obrocie krajowym  dla przesyłek : 
rejestrowanych  ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

8. Usługa odbioru korespondencji z siedziby zamawiajacego 
za i miesiąc usługi



§ 5
Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający  oceni ceny wybranych poniżej  
przesyłek:

Przesyłki   do 500 g -  Format S
1.przesyłki listowe nierejestrowane w obrocie krajowym 

5,00%
2. przesyłki listowe nierejestrowane (priorytetowe) w obrocie krajowym 5,00%

3. przesyłki listowe rejestrowane  w obrocie krajowym 2,00%

4. przesyłki listowe rejestrowane  (priorytetowe) w obrocie krajowym  1,00%

5. przesyłki listowe rejestrowane z potwierdzeniem  odbioru (ZPO)  w  obrocie 
krajowym

41,00%

6. przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe)   z potwierdzeniem odbioru(ZPO) 
w  obrocie krajowym 3,00%
7.usługi - zwrot do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia  w obrocie
krajowym dla przesyłek: rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 2,00%
8.  Usługa  odbioru  korespondencji  z  siedziby  zamawiającego  za  1  miesiąc
świadczenia usługi 1,00%
RAZEM 60,00%

Format przesyłki  S – maksymalny wymiar koperty C5(162x229x20 mm) do 500 g

§ 6

               OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY OFERT

Cena i inne kryteria (łącznie 100%) (skala od 0 do 100 pkt):

Kryterium Cena: 60 % waga

Kryterium termin płatności faktur od 14 do 30 dni – 40 %.

Maksymalny  termin  płatności  wynosi  30  dni,  minimalny  14  dni.  Jeśli  Wykonawca poda w ofercie
termin płatności krótszy niż 14 dni jego oferta będzie podlegać odrzuceniu, jeśli poda dłuższy niż 30
dni, ocenie będzie podlegał termin 30 dni.   

§ 7

 Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie przesyłek 
wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA; art.12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej, art
165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub ew. innych analogicznych przepisów.
Zamawiający informuje, że ogólny wolumen ww. przesyłek wysyłanych przez Zamawiającego wynosi 
około 4 % ogólnej liczby przesyłek.

4. Kody CPV:

64110000-0 – usługi pocztowe, 



64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów, 

64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek. 

5. Warunki udziału w postępowaniu :

a)Wykonawca  musi posiadać aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego

przez Prezesa Urzędu Komunikacji  Elektronicznej  na wykonywanie działalności  pocztowej w

zakresie  przyjmowania,  przemieszczania  i  doręczania  przesyłek  w  obrocie  krajowym   i

zagranicznym  zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tj. Dz.

U.  z 2020r. Poz. 1041z póź. zm. )- oświadczenie wykonawcy.

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca  posiadał na terenie Gminy Staszów taką placówkę pocztową ,

w  której  będzie  mógł  bezpośrednio  nadać  przesyłki  i  w  wyniku  tego  faktu  otrzymać  potwierdzenie

nadania przesyłki .

6. Dokumenty lub oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie wykonawcy

7. Termin wykonania zamówienia :  od  01.01.2021 do 31.12. 2021 r

8. Kryteria oceny ofert:

§ 1
Na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający  oceni ceny wybranych poniżej  
przesyłek:

Przesyłki   do 500 g -  Format S
1.przesyłki listowe nierejestrowane w obrocie krajowym 

5,00%
2. przesyłki listowe nierejestrowane (priorytetowe) w obrocie krajowym 5,00%

3. przesyłki listowe rejestrowane  w obrocie krajowym 2,00%

4. przesyłki listowe rejestrowane  (priorytetowe) w obrocie krajowym  1,00%

5. przesyłki listowe rejestrowane z potwierdzeniem  odbioru (ZPO)  w  obrocie 
krajowym

41,00%

6. przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe)   z potwierdzeniem odbioru(ZPO) 
w  obrocie krajowym 3,00%
7.usługi - zwrot do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia  w obrocie
krajowym dla przesyłek: rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 2,00%
8.  Usługa  odbioru  korespondencji  z  siedziby  zamawiającego  za  1  miesiąc
świadczenia usługi 1,00%
RAZEM 60,00%

Format przesyłki  S – maksymalny wymiar koperty C5(162x229x20 mm) do 500 g



§ 2

               OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY OFERT

Cena i inne kryteria (łącznie 100%) (skala od 0 do 100 pkt):

Kryterium Cena: 60 % waga

Kryterium termin płatności faktur od 14 do 30 dni – 40 %.

Maksymalny  termin  płatności  wynosi  30  dni,  minimalny  14  dni.  Jeśli  Wykonawca poda w ofercie
termin płatności krótszy niż 14 dni jego oferta będzie podlegać odrzuceniu, jeśli poda dłuższy niż 30
dni, ocenie będzie podlegał termin 30 dni.   

§ 3

 Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie przesyłek 
wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA; art.12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej, art
165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub ew. innych analogicznych przepisów.
Zamawiający informuje, że ogólny wolumen ww. przesyłek wysyłanych przez Zamawiającego wynosi 
około 4 % ogólnej liczby przesyłek.

9. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:………………….

10. Przesłanki odrzucenia ofert:

 Zamawiający odrzuca ofertę:
1) Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) jeżeli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
3) jeżeli  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) jeżeli została złożona w innej formie niż wymagana.

11. Przesłanki unieważnienia postępowania :

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena oferty najkorzystniejszej lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
5) wystąpiła  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie

zamówienia w całości lub w części nie leży w interesie Zamawiającego,

12. Sposób przygotowania oferty :



1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Wszelka  korespondencja  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcami  może  być  przekazywana  

w formie pisemnej lub faksem lub drogą elektroniczną.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13. Miejsce oraz termin składania ofert :

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie , ul Opatowska 31,  28-200 Staszów, do 30.11.2020r. , sekretariat urzędu
pok. 105 do godziny 11.00.

14. Miejsce oraz termin otwarcia:

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie , ul Opatowska 31,  28-200 Staszów,  30.11.2020 sala  Nr . 10A   godzina
11.15.

15. Termin związania ofertą:  30 dni.

16. Załączone następujące dokumenty:

a) formularz oferty cenowej

17  .Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
2. wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę,  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  adres

Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej  wyboru oraz  nazwę,  albo  imię  
i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

18.  Złożona  oferta  przez  wykonawcę  stanowić  będzie  oświadczenie  woli  do  wykonania  przedmiotowego
zamówienia na warunkach w niej zawartych. 

                     Burmistrz 
/-/ mgr Leszek Kopeć

 (pieczęć i podpis kierownika zamawiającego) 

Załączniki:

1. Formularz oferty 




