Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne
I. Zamawiający:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
nazwa komórki organizacyjnej Biuro Dyrektora Generalnego – Kancelaria Ogólna
ul. Solidarności 77, 00-090 Warszawa , e-mail: zam.publiczne@brpo.gov.pl
adres strony stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na której dostępne jest
ogłoszenie: https://www.rpo.gov.pl/
Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro (bez podatków od towarów i
usług), zapraszamy do złożeni oferty na:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek
niedoręczonych na rzecz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz Biur
Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, Katowicach i
Wrocławiu
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienie jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w
Warszawie oraz Biur Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich w
Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu
KOD CPV: 64110000-0 Usługi pocztowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1.
III. Termin realizacji zamówienia:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa - termin
rozpoczęcia świadczenia usługi: 1 stycznia 2017 r. data zakończenia usługi: 31 grudnia 2019
r.;
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 1 maja 2017 r. data zakończenia usługi: 31 grudnia
2019 r.;
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 pok. 122 , 40-032
Katowice - termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 1 marca 2017 r. data zakończenia usługi:
31 grudnia 2019 r.;

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu, ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław;
termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 1 listopada 2017 r. data zakończenia usługi: 31
grudnia 2019 r.
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu.
W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, wykonawca musi załączyć do oferty
najpóźniej przed podpisaniem umowy/realizacją zamówienia*aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w formie skanu),
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do
wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i
doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z
ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529, z
późn. zm.),
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien wykazać, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych
usług, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych, o wartości nie mniejszej niż 200
000 zł brutto każda,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie poniższych oświadczeń i dokumentów
W postępowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie ich
najbliższych rodzin w rozumieniu art. 17 Ustawy.
Zamawiający zastrzega, że żadna część zamówienia, nie może zostać powierzona
podwykonawcom.
VI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) Oferta musi być złożona w postaci pisemnej na adres: Biuro Rzecznika Praw

Obywatelskich , ul. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
c) Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik nr. 2 tj. formularz oferty oraz
załącznik nr. 3 tj. oświadczenie, o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę.
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
e) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinna
być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku,
gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z
dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca
dołączył

do

oferty

skan

oryginału

lub

potwierdzonej

notarialnie

kopii

pełnomocnictwa. Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana musi złożyć
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
VII. Sposób obliczenia ceny oferty.
Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia w
tym podatek PTU. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
VIII.Termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do 26 września 2016 r. do godz. 10:00
IX. Opis kryteriów oceny oferty.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
1) Cena – 60%
1) Kryterium społeczne: liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w
przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2016 r. – 40%.
Zamawiający oceni oferty wg. następujących zasad:
Ad. Cena ofertowa:
Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

Kryterium

CENA (C)

Wzór
Cena (koszt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie badanej

Ad. Kryterium społeczne: Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w
przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2016 r.
Przy ocenie ofert w kryterium „Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w
przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2016 r. zostanie zastosowany
następujący wzór arytmetyczny:
Zx
Z = –––––––– × 40 punktów
Z max
gdzie:
Z = liczba punktów za kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w
działalności operacyjnej wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na
pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2016 r.
Zx = liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy
na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na
31.08.2016 r. wynikająca z oferty badanej;
Z max = największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności
operacyjnej wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych,
według stanu na 31.08.2016 r. wynikający z ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
Przez działalność operacyjną zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną
z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:
W = C + KS
gdzie:
W – łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów
Ce – liczba punktów w kryterium cena
KS – liczba punktów w Kryterium społeczne: Liczba osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2016 r.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona,
zawierająca najwyższą liczbę punktów łącznie, przyznanych według powyższych kryteriów
jest ofertą najkorzystniejszą. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie
lub więcej ofert Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie. W toku dokonywania

badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
treści złożonych przez niech ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

X. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy
podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi
niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w
ofercie.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo
imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W
razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.
XI. Osobą uprawniona do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są:
Mateusz Saczywko – email: zam.publiczne@brpo.gov.pl.
Zamawiający wskazuje, że wszelkie pytania, oraz wnioski należy przekazywać na wyżej
wskazanych adres email.

Informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe
Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione.
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę,
uwzględniającym postanowienia zawarte we wzorze umowy.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. IPU

Załącznik nr. 1 – Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa oraz Biur
Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku (80-748 Gdańsk
ul. Chmielna 54/57), Katowicach (40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 pok.122) i
Wrocławiu (50-056 Wrocław ul. Wierzbowa 5).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zapewnienie obsługi pocztowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Al.
Solidarności 77, 00-090 Warszawa oraz Biur Pełnomocników Terenowych Rzecznika
Praw Obywatelskich w Gdańsku (80-748 Gdańsk ul. Chmielna 54/57), Katowicach
(40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 pok.122) i Wrocławiu (50-056 Wrocław ul.
Wierzbowa 5), polegającej na świadczeniu przez Wykonawcę usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i
doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych do
właściwych miejscowo placówek Zamawiającego.
2) Odbiór przesyłek z siedzib Zamawiającego tj. :
a) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 15.00 do 15.30;
termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.01.2017r., termin zakończenia:
31.12.2019r.
b) Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748
Gdańsk - poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 15.00 do 15.30; termin
rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.05.2017r. 31.12.2019r., termin zakończenia:
31.12.2019r.
c) Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 pok.
122 ,
40-032 Katowice - poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 15.00 do
15.30; termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.03.2017r., termin zakończenia:
31.12.2019r.
d) Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu, ul. Wierzbowa 5, 50-056
Wrocław - poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 15.00 do 15.30; termin
rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.11.2017r., termin zakończenia: 31.12.2019r.
oraz dostarczanie ich do najbliższych miejscowo placówek pocztowych w
wyznaczone dni tygodnia o określonej przez Zamawiającego godzinie (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ).
3. Zamawiający wymaga aby przesyłki pocztowe były dostarczane na zasadach określonych
we wszystkich obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
1) ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529, z

późn. zm.),

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

jednolity
Dz.
U.
z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), zwana dalej również „KPA”;
3) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 82, z późn. zm.),
4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie
szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1222).
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiającemu i
adresatowi przysługują procedury reklamacyjne określone w rozdziale 8 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529, z późn. zm.).
5. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie
przez Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania oraz sporządzenie zestawienia
ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz zestawienia dla przesyłek
rejestrowanych na drukach Zamawiającego uzgodnionych z Wykonawcą. Przedmiotowe
zestawienia będą sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego i wraz z przesyłkami pocztowymi będą przekazywane Wykonawcy w
celu uzupełnienia wymaganych zapisów (nr. nadawczy, waga, stempel pocztowy, podpisy
potwierdzające odbiór przesyłek, itp.). Po uzupełnieniu zapisów Wykonawca zwróci
Zamawiającemu jego egzemplarze zestawień w dniu następnym.
Zamawiający
umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie
identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak
opłaty lub informację o sposobie uiszczenia opłaty za przesyłkę.
6. Przez przesyłki pocztowe rozumie się następujące rodzaje przesyłek:
1) przesyłki listowe nierejestrowane, tj. przesyłki nadane i doręczone bez potwierdzenia
odbioru (listy zwykłe),
2) przesyłki listowe rejestrowane, tj. przesyłki nadane i doręczone za potwierdzeniem
odbioru
3) paczki pocztowe bez potwierdzenia odbioru i z potwierdzeniem odbioru
7. Wykonawca zapewni doręczenie przesyłek pocztowych nadanych przez Zamawiającego
na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym również poza
obszarem Unii Europejskiej.
8. Wykonawca będzie dostarczał do siedzib Zamawiającego (zgodnie z adresem nadania
przesyłki pocztowej rejestrowanej) pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru”
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 30 dni
roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel
Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze
wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru
przesyłka zwracana jest Zamawiającemu (do właściwych jednostek organizacyjnych)
wraz z podaniem, w sposób czytelny i jednoznaczny, przyczyny nie podjęcia przesyłki.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot do siedzib Zamawiającego, zgodnie z
adresem nadania przesyłki, niedoręczonych przesyłek pocztowych niezwłocznie po
wyczerpaniu możliwości ich doręczenia z podaniem, w sposób czytelny i jednoznaczny,
przyczyny zwrotu.
10. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowej uważa się za niewykonaną jeżeli
doręczenie przesyłki rejestrowej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło
w terminie 14 dni od dnia nadania.
11. Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia, w przypadku braku
zastrzeżeń, następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.

W przypadku przesyłek „najszybszej kategorii” przekazanych przez Zamawiającego, ich
nadanie następować będzie nie później niż w dniu następnym – w przypadku takim,
Wykonawca potwierdzi nadanie z dniem złożenia przesyłek w placówce nadawczej.
12. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie
dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy.
13. Opłata pocztowa (wynagrodzenie za realizację usługi) będzie wnoszona z dołu – za
okresy miesięczne wykonywania usług, na zasadzie opłaty skredytowanej.
14. Zamawiający będzie korzystał z wzorów druków potwierdzenia odbioru o treści
uzgodnionej z Wykonawcą.
15. Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
określone w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy mają charakter
szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny ofertowej oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do
nadawania przesyłek w podanych w tym załączniku ilościach.
16. Przesyłki pocztowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę
do każdego miejsca w kraju i zagranicą. W przypadku awizowania przesyłek pocztowych
w obrocie krajowym nadanych przez Zamawiającego, przesyłki te będą odbierane przez
adresatów we właściwie oznaczonych placówkach odbiorczych Wykonawcy
zlokalizowanych w każdej gminie w kraju i spełniających następujące wymagania:
a) placówka czynna jest we wszystkie dni robocze przez co najmniej 6 godzin
dziennie, w tym w jeden dzień roboczy w tygodniu do godziny 20:00 lub w soboty
przez co najmniej 3 godziny;
b) wszystkie placówki pocztowe, w których Wykonawca zapewnia odbiór przesyłek
nadanych przez Zamawiającego, umiejscowione muszą być w lokalizacjach oraz
posiadać warunki lokalowe, które w sposób oczywisty nie utrudniają dostępu
osobom niepełnosprawnym;
c) we wszystkich placówkach pocztowych, w których Wykonawca zapewnia odbiór
przesyłek nadanych przez Zamawiającego, wydawanie przesyłek musi być
przeprowadzone przy specjalnie wyznaczonym do tego stanowisku, oddzielonym
w sposób wyraźny i jednoznaczny od wszelkich innych niż świadczenie usług
pocztowych czynności wykonywanych w takiej placówce odbiorczej,
zapewniający bezpieczeństwo tajemnicy korespondencji oraz powagę odbioru
korespondencji urzędowej;
d) wszystkie placówki pocztowe, w których Wykonawca zapewnia odbiór przesyłek
nadanych przez Zamawiającego, wyposażone muszą być w czynny, działający
telefon.

UWAGA!
Zamawiający wskazuje, ze część przesyłek –wskazanych w tabeli- musi być
dostarczanych przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych.

Lp.

Rodzaj przesyłki

Waga przesyłki

1

2

3

Przesyłki listowe
nierejestrowane
niebędące przesyłkami
najszybszej kategorii
(ekonomiczne) –
w obrocie krajowym

do 50 g

1.

ponad 100 g do 350 g
ponad 350 g do 500 g
ponad 500 g do 1000 g
ponad 1000 g do 2000 g
do 50 g.

Przesyłki listowe
nierejestrowane będące ponad 100 g do 350 g
przesyłkami najszybszej
2.
kategorii
ponad 500 g do 1000 g
(priorytetowe) –
w obrocie krajowym
ponad 1000 g do 2000 g
Przesyłki listowe
do 50 g
nierejestrowane
ponad 50 g do 100 g
niebędące przesyłkami ponad 100 g do 350 g
3. najszybszej kategorii
(ekonomiczne) –
w obrocie zagranicznym ponad 500 g do 1000 g
europejskim
do 50 g
Przesyłki listowe
nierejestrowane
ponad 100 g do 350 g
niebędące przesyłkami
4. najszybszej kategorii
(ekonomiczne) –
ponad 1000 g do 2000 g
w obrocie zagranicznym
pozaeuropejskim

Szacunkowa ilość sztuk
4
Gabaryt
A*
Gabaryt A
Gabaryt
B*
Gabaryt A
Gabaryt A
Gabaryt B
Gabaryt B
Gabaryt A
Gabaryt A
Gabaryt B
Gabaryt A
Gabaryt B
Gabaryt A
Gabaryt B

5
726
154 545
456
6
27
1 131
90
6
1 983
45
9
135
3
54
717
3
219
3
105
24

3

5.

Przesyłki listowe
nierejestrowane
będące przesyłkami
najszybszej kategorii
(priorytetowe) –
w obrocie
zagranicznym

do 50 g

ponad 50 g do 100 g
ponad 100 g do 350 g

ponad 500 g do 1000 g

6.

7.

8.

10.

Strefa A**
Strefa B**
Strefa C**
Strefa D**
Strefa A
Strefa C
Strefa A
Strefa C
Strefa A
Strefa B
Strefa C
Strefa D
Gabaryt A
Gabaryt A
Gabaryt B
Gabaryt B
Gabaryt A
Gabaryt B

do 50 g
Przesyłki listowe
rejestrowane
niebędące przesyłkami ponad 100 g do 350 g
najszybszej kategorii ponad 350 g do 500 g
(ekonomiczne) –
w obrocie krajowym, ponad 500 g do 1000 g
nadane u operatora
wyznaczonego do
świadczenia usług ponad 1000 g do 2000 g Gabaryt B
powszechnych
do 50 g
Przesyłki listowe
Gabaryt B
rejestrowane zwykłe
Gabaryt A
będące przesyłkami ponad 100 g do 350 g Gabaryt B
najszybszej kategorii
Gabaryt A
ponad 500 g do 1000 g
(priorytetowe) –
Gabaryt B
w obrocie krajowym,
Gabaryt A
nadane u operatora
wyznaczonego do ponad 1000 g do 2000 g
Gabaryt B
świadczenia usług
powszechnych
Potwierdzenie odbioru
(forma papierowa) dla
krajowych przesyłek
rejestrowych będących
i niebędących
przesyłkami
najszybszej kategorii
(ekonomicznych i
priorytetowych)
Gabaryt A
Zwroty przesyłek
ponad 100 g do 350 g
listowych
Gabaryt B

561
45
63
12
15
15
15
3
183
6
36
3
12
3 618
1 059
3
24
1 053
969
3
825
177
6
75
3
36

3 624

189
15

rejestrowanych
niebędących
przesyłkami
ponad 500 g do 1000 g Gabaryt A
najszybszej kategorii
krajowych
(ekonomicznych)

Strefa A
Strefa B
Strefa C
Strefa A
Strefa B
Strefa A

Przesyłki listowe
do 50 g
rejestrowane będące
11.
przesyłkami
najszybszej kategorii ponad 50 g do 100 g
(priorytetowe)
ponad 100 g do 350 g
w obrocie
ponad 500 g do 1000 g Strefa A
zagranicznym
Potwierdzenie odbioru
(forma papierowa) dla
zagranicznych
12. przesyłek rejestrowych
będących przesyłkami
najszybszej kategorii
(priorytetowych)
do 1 kg
Gabaryt A
ponad 1 kg do 2 kg Gabaryt A
Gabaryt A
ponad 2 kg do 5 kg
Gabaryt B
Paczki pocztowe
Gabaryt A
niebędące przesyłkami ponad 5 kg do 10 kg
Gabaryt
najszybszej kategorii
B
13.
(ekonomiczne) –
Gabaryt A
w obrocie krajowym ponad 10 kg do 20 kg Gabaryt B
nadane u operatora
wyznaczonego do
świadczenia usług
ponad 20 kg do 30 kg Gabaryt A
powszechnych

14.

Paczki pocztowe

ponad 2 kg do 5 kg

Gabaryt A

6

99
6
3
3
3
9
3

12

6
12
978
6
762
9
3
249

3

105

będące przesyłkami
najszybszej kategorii
(priorytetowe) –
w obrocie krajowym
ponad 5 kg do 10 kg Gabaryt A
21
nadane u operatora
wyznaczonego do
świadczenia usług
powszechnych
Potwierdzenie odbioru
(forma papierowa) dla
15
1 902
paczek pocztowych w
obrocie krajowym
ponad 5 kg do 10 kg Gabaryt A
Zwroty paczek
3
16.
pocztowych
ponad 10 kg do 20 kg Gabaryt B
3
w obrocie krajowym
Paczki pocztowe
niebędące przesyłkami
najszybszej kategorii
17.
ponad 2 kg do 5 kg
Strefa C
3
(ekonomiczne)
w obrocie
zagranicznym
Paczki pocztowe
będące przesyłkami
najszybszej kategorii
18.
ponad 5 kg do 10 kg
Strefa A
3
(priorytetowe)
w obrocie
zagranicznym
Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.
maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm,
szerokość 230 mm.
Gabaryt B to przesyłki o wymiarach:
minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub
szerokość 230 mm,
maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych
wymiarów (długość) nie
może przekroczyć 600 mm.
**)
Strefa A to: Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem)
Strefa B to: Ameryka Północna, Afryka
Strefa C to: Ameryka Południowa, Środkowa, Azja
Strefa D to : Australia, Oceania
Ilości wskazane w powyższej tabeli są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu
porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty.
W zależności od potrzeb, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadania w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2019r. przesyłek pocztowych innych niż wymieniono w
niniejszym formularzu. Usługi te będą świadczone przez Wykonawcę według obowiązującego
cennika Wykonawcy w dniu nadania przesyłek.

Załącznik nr. 2 – formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY

My, niżej podpisani
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa (firma), adres (siedziba) wykonawcy)
Działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie na:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu
przesyłek niedoręczonych na rzecz
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz Biur Pełnomocników
Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

składamy niniejszą ofertę:

Lp.

Rodzaj przesyłki

Waga przesyłki

1

2

3
do 50 g

Przesyłki listowe
nierejestrowane
niebędące
przesyłkami
1.
najszybszej kategorii
(ekonomiczne) –
w obrocie krajowym

ponad 100 g do
350 g
ponad 350 g do
500 g
ponad 500 g do
1000 g
ponad 1000 g do
2000 g
do 50 g.

Przesyłki listowe
nierejestrowane
będące przesyłkami
2. najszybszej kategorii
(priorytetowe) –
w obrocie krajowym

ponad 100 g do
350 g

ponad 500 g do
1000 g

Szacunkowa ilość Cena jednostkowa
sztuk
brutto w PLN
4
5
Gabaryt
726
A*
Gabaryt
154 545
A
Gabaryt
456
B*
Gabaryt
6
A
Gabaryt
27
A
Gabaryt
1 131
B
Gabaryt
90
B
Gabaryt
6
A
Gabaryt
1 983
A
Gabaryt
45
B
Gabaryt
9
A
Gabaryt
135
B

6

Wartość brutto
w PLN
(iloczyn z kolumn
nr. 5 i nr. 6)
7

ponad 1000 g do
2000 g
do 50 g
Przesyłki listowe
nierejestrowane ponad 50 g do 100
niebędące
g
przesyłkami
ponad 100 g do
3. najszybszej kategorii
350 g
(ekonomiczne) –
w obrocie
ponad 500 g do
zagranicznym
1000 g
europejskim
do 50 g
Przesyłki listowe
nierejestrowane
ponad 100 g do
niebędące
350 g
przesyłkami
4. najszybszej kategorii
(ekonomiczne) –
ponad 1000 g do
w obrocie
2000 g
zagranicznym
pozaeuropejskim

5.

Przesyłki listowe
do 50 g
nierejestrowane
będące
przesyłkami
najszybszej
kategorii
ponad 50 g do 100 g
(priorytetowe) –
w obrocie
ponad 100 g do 350 g
zagranicznym
ponad 500 g do 1000
g

6.

Przesyłki listowe
do 50 g
rejestrowane
niebędące
przesyłkami
ponad 100 g do 350 g
najszybszej
kategorii
(ekonomiczne) –
ponad 350 g do 500 g
w obrocie

Gabaryt
A
Gabaryt
B

3
54
717
3
219

3
105
24

3

Strefa
561
A**
Strefa
45
B**
Strefa
63
C**
Strefa
12
D**
Strefa A 15
Strefa C 15
Strefa A 15
Strefa C
3
Strefa A 183
Strefa B
6
Strefa C 36
Strefa D
3
Gabaryt
12
A
Gabaryt
3 618
A
Gabaryt
1 059
B
Gabaryt
3
B

krajowym, nadane
Gabaryt
24
u operatora
ponad 500 g do 1000
A
wyznaczonego do
g
Gabaryt
1 053
świadczenia usług
B
powszechnych
ponad 1000 g do
Gabaryt
969
2000 g
B
Gabaryt
do 50 g
3
Przesyłki listowe
B
rejestrowane
Gabaryt
825
zwykłe będące
A
ponad
100
g
do
350
g
przesyłkami
Gabaryt
177
najszybszej
B
kategorii
Gabaryt
7.
(priorytetowe) –
6
A
ponad 500 g do 1000
w obrocie
g
Gabaryt
krajowym, nadane
75
B
u operatora
Gabaryt
wyznaczonego do
3
A
świadczenia usług ponad 1000 g do
2000 g
Gabaryt
powszechnych
36
B
Potwierdzenie
odbioru (forma
papierowa) dla
krajowych
przesyłek
rejestrowych
8.
będących i
3 624
niebędących
przesyłkami
najszybszej
kategorii
(ekonomicznych i
priorytetowych)
Zwroty przesyłek
Gabaryt
189
listowych
A
ponad 100 g do 350 g
rejestrowanych
Gabaryt
15
niebędących
B
10.
przesyłkami
najszybszej
ponad 500 g do 1000 Gabaryt
kategorii
6
g
A
krajowych
(ekonomicznych)

11.

12.

Przesyłki listowe
do 50 g
rejestrowane
będące
ponad 50 g do 100 g
przesyłkami
najszybszej
ponad 100 g do 350 g
kategorii
(priorytetowe) ponad 500 g do 1000
w obrocie
g
zagranicznym
Potwierdzenie
odbioru (forma
papierowa) dla
zagranicznych
przesyłek
rejestrowych
będących
przesyłkami
najszybszej
kategorii
(priorytetowych)
do 1 kg
ponad 1 kg do 2 kg

Paczki pocztowe
niebędące
ponad 2 kg do 5 kg
przesyłkami
najszybszej
13.
kategorii
(ekonomiczne) –
ponad 5 kg do 10 kg
w obrocie
krajowym
nadane u operatora
wyznaczonego do
świadczenia usług ponad 10 kg do 20 kg
powszechnych

Strefa A
Strefa B
Strefa C
Strefa A
Strefa B
Strefa A

99
6
3
3
3
9

Strefa A

3

12

Gabaryt
A
Gabaryt
A
Gabaryt
A
Gabaryt
B
Gabaryt
A
Gabaryt
B
Gabaryt
A
Gabaryt
B

6
12
978
6
762
9
3
249

ponad 20 kg do 30 kg

14.

15

16.

17.

18.

Paczki pocztowe
ponad 2 kg do 5 kg
będące
przesyłkami
najszybszej
kategorii
(priorytetowe) –
w obrocie
ponad 5 kg do 10 kg
krajowym
nadane u operatora
wyznaczonego do
świadczenia usług
powszechnych
Potwierdzenie
odbioru (forma
papierowa) dla
paczek pocztowych
w obrocie
krajowym
Zwroty paczek
ponad 5 kg do 10 kg
pocztowych
w obrocie
ponad 10 kg do 20 kg
krajowym
Paczki pocztowe
niebędące
przesyłkami
najszybszej
ponad 2 kg do 5 kg
kategorii
(ekonomiczne)
w obrocie
zagranicznym
Paczki pocztowe
będące
przesyłkami
najszybszej
ponad 5 kg do 10 kg
kategorii
(priorytetowe)
w obrocie
zagranicznym

Gabaryt
A

3

Gabaryt
A

105

Gabaryt
A

21

1 902

Gabaryt
A
Gabaryt
B

3
3

Strefa C

3

Strefa A

3

Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich 00-090 Warszawa Al.
Solidarności 77 i dostarczanie ich do najbliższej
19. placówki pocztowej w wyznaczone dni tygodnia tj.
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek o

Wartość brutto
za m-c

Wartość brutto
(za 36 m-cy)

…………………..

……………….

Wartość brutto
(za jeden m-c)

Wartość brutto

określonej przez Zamawiającego godzinie tj. od 15.00
do 15.30
Odbiór przesyłek z siedzib Zamawiającego:
1. Biura Pełnomocnika Terenowego RPO 80-748
Gdańsk

ul. Chmielna 54/57 ( 32

……………….

(za 32 miesiące)
…………

miesiące świadczenia usługi )
2. Biura Pełnomocnika Terenowego RPO 40-032
Katowice
20.

ul. Jagiellońska 25 pok. 122 ( 34

………………

(za 34 miesiące)
…………

miesiące świadczenia usługi )
3. Biura Pełnomocnika Terenowego RPO 50-056
Wrocław

ul. Wierzbowa 5 ( 26 miesięcy

……………..

(za 26 miesięcy)
………..

świadczenia usługi )
i dostarczanie ich do najbliższej placówki pocztowej w
wyznaczone dni tygodnia tj. poniedziałek, środa, piątek
o określonej przez Zamawiającego godzinie tj. od 15.00
do 15.30
RAZEM (CENA OFERTOWA BRUTTO ):
*)
Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.
maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm,
szerokość 230 mm.
Gabaryt B to przesyłki o wymiarach:
minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub
szerokość 230 mm,
maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych
wymiarów (długość) nie
może przekroczyć 600 mm.
**)

Strefa A to: Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem)
Strefa B to: Ameryka Północna, Afryka
Strefa C to: Ameryka Południowa, Środkowa, Azja
Strefa D to : Australia, Oceania
Ilości wskazane w „Formularzu cenowym,” są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla
celu porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty.
W zależności od potrzeb Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Zamawiający zastrzega sobie
prawo do nadania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r. przesyłek
pocztowych innych niż wymieniono w niniejszym formularzu. Usługi te będą świadczone
przez Wykonawcę według obowiązującego cennika Wykonawcy w dniu nadania przesyłek.
……………….., dnia ___/___/______ r.
______________________________
podpis i pieczątka imienna
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3. – oświadczenie wykonawcy
…………………………………….……
(nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu
przesyłek niedoręczonych na rzecz
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz Biur Pełnomocników
Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

Oświadczamy, że liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na
pełnozatrudnionych, według stanu na 31.08.2016 r. wynosi ………… (podać pełną liczbę).

Warszawa, dnia ....................... 2016 r.

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4. – wykaz usług
…………………………………….……
(nazwa i adres Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na. Świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich w Warszawie oraz Biur Pełnomocników Terenowych Rzecznika
Praw Obywatelskich w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

Lp.

Przedmiot
zamówienia
(rodzaj
usługi)

Nazwa
odbiorcy
Zamawiająceg
o i jego adres

Czy przedmiot zamówienia
polegał na usłudze
„świadczeniu usług pocztowych
w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie
przyjmowania,
przemieszczania i doręczenia
przesyłek pocztowych”
TAK/NIE

Wartość
zamówienia
brutto w zł

Czas realizacji
zamówienia od –
do (dd/mm/rrrr)

1

2

………………., dnia ....................... 2016 r.

.............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

