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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 39593-2016 z dnia 2016-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych z punktów Zamawiającego                         

w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na... 

Termin składania ofert: 2016-04-28  

 

Gdańsk: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, 

doręczania i odbioru przesyłek pocztowych z siedziby zamawiającego w obrocie 

krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Numer ogłoszenia: 61845 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 39593 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 

Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych                          

w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych                         

z siedziby zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych 

zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek 

pocztowych z punktów Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich 

ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1. Zadanie I - realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw: o pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie        

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39593&rok=2016-04-13
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i odbieranie przesyłek do każdego miejsca w kraju w kategorii wagowej do 350 g i za granicą 

w kategorii wagowej do 50 g w szczególności: 

 1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym: 

a) przesyłek listowych nierejestrowanych ekonomicznych,  

b) przesyłek listowych rejestrowanych ekonomicznych,  

c) przesyłek listowych rejestrowanych ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru (ZPO).  

2) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie zagranicznym w strefie 

geograficznej - Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem):  

a) przesyłek listowych poleconych priorytetowych,  

b) przesyłek listowych poleconych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru (ZPO).  

3) zwracanie przesyłek niedoręczonych do Zleceniodawcy po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia bądź wydania odbiorcy,  

4) zakres wagowy przesyłek, będących przedmiotem zamówienia kształtuje się: 

 a) listowych krajowych - do 350 gram,  

b) listowych zagranicznych - do 50 gram.  

2. Zadanie II - realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw: o świadczeniach 

rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa                                         

w wychowywaniu dzieci, o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne: Przyjmowanie, 

przemieszczanie, doręczanie i odbieranie przesyłek do każdego miejsca w kraju w kategorii 

wagowej do 350 g i za granicą w kategorii wagowej do 50 g w szczególności:  

1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym:  

a) przesyłek listowych nierejestrowanych ekonomicznych,  

b) przesyłek listowych rejestrowanych ekonomicznych,  

c) przesyłek listowych rejestrowanych ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru (ZPO).  

2) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie zagranicznym w strefie 

geograficznej - Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem): 

a) przesyłek listowych poleconych priorytetowych,  

b) przesyłek listowych poleconych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru (ZPO).  

3) zwracanie przesyłek niedoręczonych do Zleceniodawcy po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia bądź wydania odbiorcy.  
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4) zakres wagowy przesyłek, będących przedmiotem zamówienia kształtuje się: 

a) listowych krajowych - do 350 gram,  

b) listowych zagranicznych - do 50 gram.  

3. Ilości i rodzaje przesyłek i innych usług opisane są w SIWZ. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.00.00.00-6, 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 

64.12.11.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, 

kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 352440,44 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                                

Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 350198,76  

 Oferta z najniższą ceną: 350198,76 / Oferta z najwyższą ceną: 350198,76  

 Waluta: PLN . 

 


