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ZAPRASZA
Do złoŻenla oferty nazadante pn.

:

Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2021
roku.

I.

opis przedmiotu zamówienia:

w Węglińcu
Przedmiot zamówienia: Usługi pocztowe napoftzeby Urzędu Gminy i Miasta
w 2020 roku.
CPV - 64.110.000_0 - usługi pocńowe'
2' Sposob wykonania i szczegółowy zakres usług został określonyw Szczegółowym opisie
pizedmiotu zamówieni u, itory stanowi załącznl'k nr 2 do niniejszego zaproszenia do
złożęniaofer1y cenowej .
pocztowych,
3. organizator przewidujó, dlu zapewnienta nieprzerwanego świadczęniausług
podstawowego'
mo-zliwośćudzie1enia zamówl'en uzupełntających do 50oń zamowienia
świadczenie
się
powtarzających
organizator przewiduje równiez w ramach zamowtęń
(np. przesyłki i paczki o
usług pocztowych innych niz opisane w przedmiocie zamówienia
przesyłki
gabarycie B, przesyłń pozaeuropejskie, przesyłkt z zadeklarowaną war1oŚcią,

1'

4.
5.

kurierskie, inne usługi).
organtzator nie dopus zcza s|<ładania ofert częściowych'
Ustala się następujące waruŃi płatnoŚci'
do niniejszej
5.l'Wartośó umorły nie moze zostaÓ podwyŻszona w drodze aneksu
w okresie
Umowy. Wartośó całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana
realizacit umowy'
przypadku:
5.2. Ustalone wynagrodzenie moŻe ulec zmianie w
pocztowe;
a) Zm:rany stawki podatku VAT na usługi
bj okoliczności, w ktorych ceny okreŚlone przez oferenta w ofercie ulegną obnizeniu

w okręsię reaIizicjt

zamówrcnla,

gdy opłaty pocztowe wynikające

Ze

od cen wynikających
standardowego cennika lub regulaminu oferenta będąntzsze
*'irł;ałorńej ofercię. ofeient ma obowiązek wówczas stosować względem
ze swojego cennika
organtzatora oóni'o.'e opłaty pocztowe dla usług, wynikające
lub regulaminu.
ul' Sikorskiego 3,59-940
5.3. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec,
Węgliniec. NIP - 615-18-08-660'
po zakonczeniu kazdego miesiąca
5.4. oferent wystawi fakturę w następnym miesiącu
Podstawą

kalendarzowego'wktorymwykonanousługępocztową,wtymkurierską'

obliczenia naleznościbędzie suma opłat za ptzesyŁki pocztowe' w tym kurierskie
faktycznte nadane lub zwrócone w okresie rozliczęniowym' stwierdzone co do
rodzaju, ilościi wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych
5 .5 . Płatno ścza fal<turę VAT będzie dokonana przelewem z konta otgantzatora na konto
Oferenta w terminie 21. dnt od daty wystawienia faktury VAT do siedziby Organizatora.

UWAGA!!! W formularzu

oferty podano szacunkową ilośó wykonywanych usług, które słuzą
tylko i wyłącznte do porównania ofert.

II Termin realizacji zamówienia
Wymagany tęrmin wykonania zamówienia od

01

.0I.2021 r. do

3

LI2.202Ir.

III. Warunki udziału w zapYoszeniu do złożeniaoferĘ cenowej
o udzięlenie zamówienia mogą ubiegaó się oferencl,ktoruy spełniają warunki dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnięń do prowadzenia określonej działalnościzawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się organizatora z Oferentami
1. oświadczenia,wnioski, zawiadomienia otaz informacje organizator

2.

pr zekazuj ą pi s emni e, faks em, lub dro

g

ą elektroni

c

i

oferenci

zną.

osobami uprawnionymi do kontaktów z oferęntami jest Pan Łukasz Jochna tell. 75 77

II

435 wew. 55.

V. opis sposobu przygotowania oferĘ;
1. ofer1ę na\eĘ sporządzić, na formulatzuzałączonym do niniejszego Zaproszęnla.

2. ofertę naleĘ złożyćw siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy

ul.
ptzekazania
pocztą
oferty
elektroniczną na adres
Sikorskiego 3 na piśmie.Istnieje mozliwość
e-mail: boi@wegliniec.pl W przypadku wyboru drogi e-mailowej nalezy zeskanowaÓ oferlę
z podpisem oraz wmaganymi dokumentami. Ceny podane w ofercie mają być wyrazone
liczbowo i słownie.
3. oferta mabyc napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4. oferta ma obejmowaó całośózamówienia.
5. ofeńa musi być podpisana przez osobę upowaznioną do reprezentowania firmy, zgodnte z
formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwymdla formy organizacjt firmy oferenta'

VI. opis kryteriów, którymi organizator będzie się kierowałprzy wyborze oferĘ
1. Przy wyborze oferty organizatot będzie się kierował kryterium: cena - I00%.
2. oferta z nąniŻszą cena uzyska maksymalna ilośćpunktow tj. 100' pozostałe oferty będą
oceniane wg wzoru: (oferla znajniŻszą ceną/oferta badana) x 100.

VII. ofert a ma zawierać''

1.

2'
3.

ofertę cenową ; wg formularza stanowiącego za|ącznik nr L do niniejszego zaproszenia
waz z wypełnionym Formularzem asorĘmentowo-cenowym sporządzonym wg
wzoru _ zal. nr 1 do oferĘ'
Aktualny odpis z właściwegorejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej, jeŻell' odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przęZ Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektrontcznej, zgodnie z art' 6 ustawy z dnta 23 listopada 20]'2 r.'
Prawo pocztowe (tekst j edn. Dz. U . z 2020 r . poz. I04I ze zm').

4. Pełnomocnictwo,

jeŻd1i sposób reprezentowania

oferenta nie wynika z innych zil'ączonych

dokumentów.

VIII. opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Ćena_określonaprzezoferenta w ofęrcię zostanie ustalona na okres ważnoŚci umowy

4'

i nie będzie podlegaó zmiante.
Całkowitą cinę Lrutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi
war1ośćzamówienia netto wraz Zpodatkiem od towaru i usług (VAT).
Wszelkie roz\tczeniaml'ędzy otganizatorem a oferentem prowadzone będą w PLN.
Zawykonanie przedmiotu zamowienia oferent ottzymawynagrodzenieryczałtowę.

6'
1.

Organwator dopuszcza możlriwośćnegocjacji cen'

2'
3.
5.

Wszystkie wartóści powinny byó liczone z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.
W cenie należy uwzględnió wszystkie koszty Zwlązanę z wykonywaniem zamówienia

Ix. Miejsce i termin złożenia oferĘ:
r. do godz' 14'00'
1. ofeńę na|ezy złoĘÓ w terminię do dnia L3 listopad a 2020
pkt 1' nie będzte
2. oferta otrzymana przez organizator po terminie podanym w
rozpatrywana.
oferent moŻe wprowadzic zmiany
terminem upływu jej składania.

lub wycofaÓ złoŻonąprzez siebię ofertę przed

X. organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
przyczyn

d up.

Zil'ączntkt:
Załącznlknr 1 - Formularzoferty,
ZałącznIk nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załączniknr 3 - Projekt umowy.

podawania

