
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl
Wydział Organizacyjny 

(komórka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-83-04
e-mail:  biuro@staszow.pl

adres strony internetowej postępowania:   bip.staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

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

                                                                                          (podać nazwę zamówienia)

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych  dla Urzędu Miasta i Gminy w okresie od:  po wyczerpaniu kwoty z bieżącej umowy  z
Pocztą Polską  do 31.12. 2021 r. lub wyczerpania kwoty z umowy.

Wg zł.1

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:
64110000-0 – usługi pocztowe  
64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów, 

     64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek. 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać:
 osobiście  - w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok.

Nr  107
 e-mailem:   biuro@staszow.pl
Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Pan Słaowmir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy Staszów : tel. 15 864 83 31
Pan Mariusz Sobieniak-  Inspektor  w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów: tel. 15 864 83 25

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia –   po wyczerpaniu kwoty z bieżącej umowy  do
31.12.2021r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
     
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 wymogami  ustawy Prawo pocztowe,
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca  posiadał na terenie miasta Staszów taką placówkę pocztową ,
w której będzie mógł bezpośrednio nadać przesyłki i w wyniku tego faktu otrzymać potwierdzenie nadania
przesyłki .

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta  z  najniższą  ceną   złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (15) 864-83-04 lub
biuro@staszow.pl   w  terminie do dnia 08.11.2021 do godz. 9 00 .
            (opisać miejsce i sposób przekazania oferty elektronicznie)

Oferta  winna  być  sporządzona na  „Formularzu oferty  cenowej”  –  wzór w załączeniu do  niniejszego
zaproszenia. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.staszow.pl  najpóźniej
w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  wykonawcy,  którego ofertę
wybrano  telefonicznie, drogą elektroniczną.
                                                      

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Staszów, dnia: 27.10.2021r.                   

 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                                          Staszów

         /-/  Leszek Kopeć
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