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w Poznaniu

Poclstawa - niniejsze pos nle W SPraWle ZamtJ a o szacunkowej wartosci ni2szej

od l<woty okre6lonej w art.

(wraru,piorin.gov. ielkopolskie) w zaktadce,,iam6wienia publiczne", stanowiqc

jed nocze6nie zaproszenie d skladania ofert. przez nrszystkich potencjalnych Wykonawcow

zai rrteresowa nych niniejsz zapytaniem.

2. Opis przedmiotu za

zgodnie z Prawem Zamowie

Niniejsze zapytanie of

priorytetowych i ekonomi

2.3 Dorqczaniu do

przersylek listowych i p

zczaniu i dorqczaniu pr;zesylek listowych

ych, rejestrowanych i nierejestrowanych (z

pkt. 8 ustawy Prawo zamotvieri prublicznych jest prowadzone

P u bl i cznych oraz wewnrTtrzq ym i relg u lacj ami Zamawi aj qcego.

jest publikowane na strbnie internetowej Zamawiajqcego

listowych ekonomicznych i

uslug komplementarnychr,

potwierdzenia odbioru) - w

Pr::edmiot zamowienia - Pr

)nta

miot zamowienia obej muje:

oraz

iknrl
2.1. Przyjmowaniu, przenri czaniu i dorqczaniu przesylek

priorytetowych, paczek

rejr:strowanych i niereje

obrocie krajowym

nomicznych i priorytetowycil orazr

anych ( z mo2liwo6ciq ;zwrofnego

2.2 Przyjmowaniu, i paczek

mozliwoSciitr

zwnotnego potwierdzenia od ) - w obrocie zagranicznllm.

iby Zamawiajqcego (zgodnip z zalqcznikiem

po wyczerpaniu wszyr;tkich mo;ZliwoSci ich

wyrCania odbiorcy oraz d

dorqrczeniu.

nia zwrotnych pctwierdzenr odbioru

nr 1) zwrotow

dorgczenia lul:

po skutecznynr

Zamawiajqcego (zgodnie z zalqcznikiem nr 1) przesytek

2.5 Odbieraniu z siedziby famawiajqcego (dotyczy F>oznigni ) przesylek pocztowych jeden

raz 'Cziennie w godzinach 14J30 - 15:00 od poniedziail,ru dd pi tku.

2.4 Dostarczaniu do si

poc:ztowych jeden raz dz w godzinach 7:30 - 10 00 Qd poniedzialku do piqtku.

t



2.ei Nadaniu przesylek w Qniu ich przyjqcia przez VVykoriawcqr od Zamawiajqcego.

awczej przyjqtych do wyekspediowania w kraju

towych i paczerk oraz na wystawianiu

sylek niereijestro'wanych. Zwrot uzupelnionej

i w dniu naqtgpnvm.

2.tl W przypadku uszkod4enia przesylki Wykonawc;a m! obowiqzek jqzabezpieczyc oraz

nanieSc adnotacjq z informafiq o osobie dokonujqce j zzabdzpiecz:enia.

Do odpowiedzialnoSci Wy(onawcy za nienalezyte wykonanie uslugi pocztowej, tj w

prz:ypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesylki brqd2 niew'ykonania lub nienaleZytego

wykonania przedmiotu zf m6wienia Wykonawca zqplaci Zamawiajqcemu nalezne

odszkodowanie i inne roszcf.enia, zgodnie z przepisermi ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

Prilwo Pocztowe (Dz. U. z Q012 r. poz. 1529) i przelpisqmi wyrftspr*czymi, a w sprrawach

nie'uregulowanych tymi przppisami stosuje siq odpowiqdnio przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1 964 \r. Kodeks Cylvilny (Dz. U. z 1964 r. nr '16, poz. 9',3 ze zm.)

awcq olo kNzdego miejsca w kraju i za granicq

kiem Pocztowym.

anie przesyltek wykonywane bqdzie zgodnie z

wo Por:ztoWe (D,2. U. z 2012 r., po2.1529),

yfryzaoli 2 dnia 29.04.2013 r. w sprawie

przez rrperalora w,yznaczonego (Dz. U. z 2013

wych rv obrocie zagranicznym - zgorinie z

dysponowal pliac6wkq nadelwczq w kazde;j

ZamawiajQcego oraz wymaga, aby punkty

odlcioru niedorqczonych pop adres przesylek (awiz:owanych) znajdowaly sig na tereni,e

ka:ZrJsj gminy w kraju.

2.1i)- Terminy dorgczania p

- nie p6zniej niz w 4 dniu po dniu nadania - przesylki priorytetowe,

- nie pozniej niz w 6 dniu po niu nadania - przesytki nieprigrytetowe.

Nierdopuszczalne jest d n io ne przetrzy mywa n ie prTesybk przez wykon awcq

2.11\ Do obowiqzkow Za ajqcego nale2ec bqdzie:

- oF,akowanie przesylek listo[ruych i paczek w sposob umgzliwiaiqcy Wykonawcy dorqr:zenir-.

be:z ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adreserm pizeznerczenia,

-unrleszczanienaprzesylcelistowej lubpaczcewspos6bczytelny: *nazwyodbiorcywraz;2

jego adresem (podany j Snie w pocztowej ksiqzce naclrawczej), *okre6lenie rodzajr,

przersylki, *nazwg i adres ZAmawiajqcego - odcisk pieczqci, oraz *inne oznakowanie jeSli

bgdzie wymagai tego Wyko



- lvypelnianie kazdego dnla ksiqzki nadawczej - dot. przesylek rejestrowanych (1e5li

ienia wszys{kich ;crzesylek (1esli dotyczy).

2. 1,1 Rozliczenia m iedzy Zaf awiajqcym i WykonawcE :

- ro:zliczenie nalezno6ci za vVykonane uslugi pocztowe odbywac rsig bqdzie miesigcznie,

suma oplat za prz:esylki faktycznie nadane lub

rdzona co do ilo6ci i wagi na podstawie

W przypadku przesylek, ktofe nie sq rej

prz:esylek stwierdzona bgd{ie na pods

s prr rzqdzo n ego pr zez Zam attviajqce g o i potwi e

- sposob platno6ci - przelew na wskazane konto Wykonav{cy - rninimum 14 dni.

-cv: od 18.07.2A16 r. .- do 17.07.2017 r.

wcow

Wyrnaganym jest, aby Wykopawca wykazal,2e

- pcrsiada aktualny wpis do rejestru operatorow pocztowylch, prowadzonego przez Prezesa

1J ;;argdu Kom u nikacj i Elektro4icznej

- pcrsiada wiedzq i do6wiaddzenie oraz dysponuje oclpowiednirrr potencjalem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonfnia zam6wienia,

- prodpisze umowg na wyk0nywanie uslug poczlenrych - zg;rcdnie z opisem przecJmiotu

zamowienia,

azanta

5. Wytyczne dla wyk ow dot. przygotowanii treSrci oferty
Ofc' rta powi n na zawierac

5.1 ceny jednostkowe

rzsze InTormacte:

Fonrnularz ofertowv - k nr 2) oraz nastqpujqce dokqrment'y:

operatorow pocztowych propruadzonego przez Prezesa Llrzqdr_r

Konr unikacji Elektronicznej,

5,3 minimum 2 dokumen

podobnych uslug w ciqgu

5.2: aktualny wpis do rej

o i waftoSci brutto za wykonanie zamowienia (wypelniony

- poswiadczenia nalezytego wvkonania lub wykonywaniia

ostatnich lat (wymog nie dQtyczy Wykonawcy, kt6ry w ciqgu

ostartnich 2 lat wykonywal I wykonuje przedmiotowe uslugi dla Zamawiajqcego),



5.t[ wzor umowy na Swibdczenie uslug pocztor,rr,,ych

zapytania ofertowego i jego lalqcznikami),
5.it cennik innych uslug poqztowych, nie ujqtych w formu

stopniu wymagania ot

stawionych informacja ch.

maksymalnq liczbq

wypetniajqcym wymagani kryterialne przypisana

(prc porcjonalnie mniejsza) li punktow.

Kryleria oceny ofert - cena

(zgodny z zapisami niniejszego

ofertowym.

pferta wypelniajqca w najwylszyrn

punkt6w. Pozostalym ofedom,

4ostanie odpowiednio mniejsza

miot/osoba ente dziala

6. Zasady wsp6lpracyi, ktore bqdq zawarte unrowie

wyb,oru najkorzystniejszej rcfprty spelniajqcej wyzej opisanp warunki formalne bgdzie warto6c

brulto za wykonanie przed(niotu zamowienia. Stosowanje matematycznych obliczen przy

Zanrowienie realizowane biqdzie na podstawie unrowli pisemnej (pzygotowanej przez

Wyl<onawcQ do akceptacji Zamawiajqcego), opisujqcej wyrnogi zawarle w niniejszyrn

zapytaniu ofertowym.

7 " Proces i kryteria wilboru Wykonawcy

ej - ze wzglqdu na: kompletno66 oferly oraz

nia, dyspo4owania odpowiedrrim potencjalern

nansowq dg wykonania zamowienia. W tyrn

o sprarrudzenia podanych informacji.

i wyboru nljkorzystniejszej oferty. Kryteriurn

ocu'nie ofert, stanowi podstairuowq zasadQ oceny ofert. Za najkorzystniejszq zostanie uznan,a

oferrta, ktora uzvska n liczbg punktow obliczopych 'w oparciu o nizej ustalone

kryteria okre6lone w niZej p

edy (wado56 brutto oferty) lQip %o obliczona wecllug wzoru:

100

a badanej oferty brutto

pontnoZona przez wagQ tego kryterium =

4

Uzyskana ilo5c punktow nej oferty zostanie

ktorla ofprly w kryterium cena oferty.



Rearlizacja zamowienia

iloSr: ounkt6w.

zostpnie powierzona Wykonawcy kt6rrrgo oferta uzyska najwy2szq

Oferty prosimy przesyla6 do 28.06.2016r. do godzi 15.30 na adres: Wojew6dzki

Ins;cektorat Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w Pozrnaniu, ul. Grunwaldzka 2508, 60-166

n i nri ejszego zapytania ofertor,ivego.

Poz:nafi

forntie elektronicznej, musi zpsta6 zalqczona do umorary w oryginrale.

9. Termin zwiqzania

Termin zwiqzania z oferl.q

ofertq

30 dni. Bieg terminu rozpoczyna r;iq wraz z uplywem terminu

oznaczonego na skladanie

e-mailem wiaz z zeskanowanymi zalqczrrikami

liczone jakp spelnienie warunku dotrzymania

konaw<:y, (t6ra bryla przeslana faksem lub w

ora;z wskazywac osobg do

oferrtq o oznaczony okres,

8. Termin i miejsce zlb2enia oferty na realizacjg Ww.zam6wienia
Ofr-'da powinna odpowiadaQ w pelni na zapytanie ofertorlve, powinna okreSlad Wykonawcq

ora;z wskazvwac osobe do kontaktu - zoodnie z fc,rmularzern stanowiacvm zalacznik do- zgodnie z fcrmularzern stanowiqcym zalqcznik do

:fert.. Zamawiajqcy mo2r> prledluLye wymog termin zwiqzania

e dluzszy jednak niz kokrjne 30 dni. O fakcie tym Zamawiajqcy

pornriadomi Wykonawcow, a i podejmq decyzjq, czy przedlu2ajzlwa2no56 oferty,

10. Dane Zamawiajqc o do nadeslania ofert:

Wojew6dzki I nspektorat rony RoSlin i Nasiennictr,rra w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250Ei,

60-166 Poznan, Faks 061 58-84 email: da-po:lnan@piorin.gov.pl

Doclatkowych informacji na t at zapytania ofertowego udziela:

Dzial Administracyjny (061 ) 59-28, e-mail: da-poz:nan@piorin.gov,pl

Po,znah, dnia 21 06.2016 r.

INSPE:i'(TOFI


