
POWIATOWY URZĄD PRACY 
64-700 Czarnków, ul. Przemysłowa 2a e-mail: pocz@pupczarnkow.pl 

tel. (067) 255-37-16, (067) 255-37-17, fax: (067) 255-37-18 
 

       Czarnków, dnia 25.11.2016r. 

 

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU 

 

Znak sprawy: RO. KK.352-1/2016 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie 

ul. Przemysłowa 2a 

64-700 Czarnków NIP: 763-18-65-026 

Tel. (67) 255-37-16 Faks: (67) 255-37-18 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 

ogłasza postępowanie na: 

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania  

i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy – Prawo 

zamówień publicznych dla usług społecznych, dla których wartość zamówienia nie przekracza 

kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp. 

1. Przedmiot zamówienia 

1) przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także zwrotów przesyłek 

niedoręczonych”; 

2) usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie oraz Filii 

PUP w Wieleniu i Trzciance; 

3) przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa m. in. ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2016r. poz. 1113) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), ustawy z dnia 17 

listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 101 z późn. zm.); 

4) ilość przesyłek pocztowych wskazana w załączniku nr 2 do Specyfikacji postępowania – Formularz 

cenowy, ma charakter szacunkowy 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 liczbowych w trakcie realizacji umowy. 



 

5) Zamawiający przyjął ww. ilości w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Oferta ma wyłącznie na celu wyłonienie wykonawcy. Ceny jednostkowe podane przez 

wykonawcę w Formularzu cenowym będą podstawą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. Formularz cenowy będzie stanowił załącznik do umowy; 

6) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji postępowania. 

 

2. Termin realizacji: od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2019r. 

3. Termin składania i otwarcia ofert: 
 

1) Termin składania ofert - do dnia 06.12.2016r. do godz. 11
00

; 

2) Termin otwarcia ofert - dnia 06.12.2016r. godz. 11
30

. 

4. Kryteria oceny ofert: 

1) przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 

Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 

a) cena – waga 60% 

b) okres rozpatrzenia reklamacji – waga 40 %, 
 

2)  za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów, 

3) Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

64110000-0 – usługi pocztowe 

6. Adres strony internetowej na której udostępniona będzie Specyfikacja postępowania: 

www.bip.pupczarnkow.pl 

 

 


