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Nr 0051/360/15 od 26.11.2015 roku do 10.12.2015 roku (min. 14 dni) 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Burmistrz Miasta Milanówka  

działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot 
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 298482-2015 z dnia 2015-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka. Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka w zakresie... 

Termin składania ofert: 2015-11-17  

 

Milanówek: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka 

Numer ogłoszenia: 320732 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 

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: 298482 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 

022 7583061 w. 109, faks 022 7248039. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, w 

obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 

doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą oraz ich ewentualnych zwrotów. 2) 

Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez 

Zamawiającego adresu w Polsce i za granicami kraju objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem 

Pocztowym. 3) W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia na rzecz 

Zamawiającego niżej wymienionych usług pocztowych: 3.1. w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomicznych 

i priorytetowych w zakresie: a) przesyłek pocztowych nierejestrowanych, b) przesyłek listowych poleconych, c) 

przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, d) paczek pocztowych, e) paczek pocztowych z zadeklarowaną 

wartością, f) przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych ekonomicznych i priorytetowych, g) przesyłek 

zwracanych do Nadawcy, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy za pośrednictwem 

placówek oddawczych operatora pocztowego. 4) Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia przewiduje 

nadawanie przesyłek, których nadanie jest konieczne w placówce operatora wyznaczonego, w celu spełnienia 

warunków skutecznego i prawidłowego doręczenia postawionych w KPC, KPK i KPA oraz skutecznego 

doręczenia w postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymi. 5) Szczegółowy zakres prac objęty 

niniejszym zamówieniem przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do 

SIWZ oraz w Tabeli kosztowej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 6) Wykonawca nie może 

samodzielnie zmieniać przedmiotu zamówienia poprzez dodawanie innych pozycji niż wskazane przez 

Zamawiającego w Tabeli kosztowej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 7) Wymagania w zakresie 

stosowania tzw. Klauzul Społecznych: 7.1. Wykonawca poda wskaźnik % dotyczący zatrudnienia, tj. liczba 

pracowników operacyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w 

stosunku do liczby wszystkich pracowników operacyjnych, według stanu na dzień składania ofert wyliczony w 

następujący sposób: liczba pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na 

pełnozatrudnionych przez liczba wszystkich pracowników operacyjnych X 100 7.2. Przez pracowników 

operacyjnych należy rozumieć pracowników Wykonawcy (i pracowników Podwykonawców) związanych 

bezpośrednio z odbiorem i dostarczaniem przesyłek.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1, 64.12.11.00-1, 64.12.12.00-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

• Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 63192,85  

• Oferta z najniższą ceną: 63192,85 / Oferta z najwyższą ceną: 63192,85  

• Waluta: PLN . 

 

 

 

 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
                 /-/ 
    Wiesława Kwiatkowska 

 


