
 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61,  

e-mail: bibi@praca.gov.pl 

 

                                                                                                               Białystok 11.12.2017 

DO.26.4.2.2017 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na świadczenie usług pocztowych na potrzeby  

Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Filii PUP w Łapach 

 

I. Zamawiający 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku  

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1 

Tel./ 85 747 38 00, fax. 85 47 38 61 

e-mail bibi@praca.gov.pl 

NIP 9660590610 REGON 050869213 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych do tej 

ustawy oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku wprowadzonego Zarządzeniem  

Nr 44/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

 

III. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia będzie świadczony na rzecz: 

1) Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1, 

2) Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Łapach, 18–100 Łapy, ul. Bohaterów Westerplatte8. 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych zgodnie z ustawą Prawo pocztowe  

z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) w zakresie: 

1) Przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, 

2) Przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie zagranicznym, 

3) Przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych według potrzeb, 

4) Doręczania zwrotów przesyłek listowych po wyczerpaniu wszystkich możliwości doręczenia 

lub wydania odbiorcy oraz doręczenia zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym 

doręczeniu; 

5) Odbioru z siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1, 

(Sekretariat pok. 301, III piętro) przesyłek listowych przeznaczonych do nadania; odbiór 

przesyłek odbywał się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 14.30 – 15.00  

3. Upoważniony pracownik Zamawiającego z Filii PUP w Łapach będzie dostarczał przesyłki 

codziennie od poniedziałku do piątku do godz. 15.30 do wyznaczonego przez Wykonawcę punktu 

nadawczego zlokalizowanego w Łapach, w bliskiej odległości od siedziby Zamawiającego.  

4. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru z siedziby Zamawiającego lub 

dostarczenia ich przez pracownika Zamawiającego do punktu nadawczego wskazanego przez 

Wykonawcę.   
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5. Formularz cenowy zawiera szacunkowe dane dotyczące ilości nadawanych przez Zamawiającego 

przesyłek w ciągu roku (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia) i służy określeniu wielkości przedmiotu 

zamówienia oraz wyliczeniu ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości 

przesyłek danego rodzaju w każdym czasie, a Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu 

dokonywanych zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy, w ramach wartości 

nominalnej zobowiązania umownego. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 

Pozostałe warunki w zakresie świadczenia usług pocztowych zawarte zostały we Wzorze umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. 

7. Przedmiot zamówienia wg kodu CPV:  

64110000-0 – Usługi pocztowe 

64112000-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów 

64113000-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 Pzp, 

2) Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

był wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo 

pocztowe, (tj.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), 

b) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania,  

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże, że wykonał 

prawidłowo co najmniej trzy usługi pocztowe o wartości co najmniej 200 000,00 PLN każda  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi 

zostały wykonane oraz dowodów czy zostały lub są one wykonywane należycie - referencje; 

(w przypadku usług wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień 

składania ofert musi spełniać warunki określone wyżej). 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie 

definiuje szczegółowego opisu dokonywania oceny spełnienia tego warunku;  

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,  

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wskazanych w pkt. VI 

ogłoszenia.  
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VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu oraz wymagań dotyczących oferowanych usług 

 

1. Wraz z ofertą wykonawca składa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Zaświadczenie, iż Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych, 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu, 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi  

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu, 

4) Wykaz zrealizowanych usług, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia  

o zamówieniu, 

5) Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, 

6) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 

o zamówieniu, 

7) Aktualny regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, 

Kserokopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem Wykonawcy 

lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu udzielenie zamówienia. 

Propozycja treści oświadczenia zostanie zamieszczona na stronie BIP w raz z informacją  

z otwarcia ofert.  

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej pup.bialystok.sisco.info. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać pisemnie na adres 

Zamawiającego, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania 

dokumentów faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron jest obowiązana na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

3. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany 

lub wycofanie oferty. 

4. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert. Treść zapytania zostanie przekazana 

wszystkim Wykonawcom, którym przesłano ogłoszenie bez wskazania źródła zapytania oraz 

zamieszczona zostanie na stronie BIP. 
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6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności. 

7. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmodyfikować treść ogłoszenia. 

8. Dokonana modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono Ogłoszenie i  zamieści je na wskazanej stronie BIP.  

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje  

o tym Wykonawców, którym przekazał Ogłoszenie oraz zamieści informację w BIP. 

10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

11. Zamawiający może dokonać w ofercie Wykonawcy poprawek oczywistych omyłek pisarskich, 

rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. O powyższej zmianie Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami  

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 są: 

1) Anna Naumowicz – Kierownik Działu Organizacji i Kadr – tel. 85-747-38-50 

2) Małgorzata Miklaszewska – st. ds. Administracyjno – Gospodarczych - tel. 85-74738-34. 

 

VIII. Termin związania ofertą 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 

 

 

IX. Opis sposobu przygotowywania oferty 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia  

o zamówieniu i formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu); 

2. Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki powinny zawierać nazwę i adres Wykonawcy, 

pieczątkę nagłówkową firmy oraz podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. 

4. Oferta powinna być w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź 

ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

6. Ofertę należy złożyć w wewnętrznej i zewnętrznej  kopercie i opisać je następująco: 
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 Koperty należy zaadresować: 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 

15-365 Białystokul. Pogodna 63/1 

Oferta w postępowaniu na: 

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby  

Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Filii PUP w Łapach”. 

Numer postępowania DO.26.4.2.2017 

Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2017 r. do godz. 1400” 

      Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

7. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez 

uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

8. Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty  były ponumerowane i parafowane. 

9. Oferta powinna być zespolona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek  

z dokumentów oferty. 

10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie na usługi społeczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.Jeżeli 

według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być opatrzone klauzulą 

NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  

w celu zachowania ich poufności. 

Przez wykazanie/udokumentowanie Zamawiający rozumie, gdy Wykonawca  

udowodni/oświadczy, że zastrzeżone informacje są nieujawnione do wiadomości publicznej. 

Zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną i/lub technologiczną, organizacyjną 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, jakie Wykonawca podjął 

działania celem zachowania ich poufności. 

Sam fakt zabezpieczenia informacji poprzez włożenie ich do koperty i opatrzenie klauzulą 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA nie jest wystarczające do wykazania działania jakie 

Wykonawca podjął w celu zachowania poufności. 

Zamawiający zweryfikuje skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku 

stwierdzenia, że nie było dopuszczalne zastrzeżenie tajemnicy określonych informacji 

Zamawiający ujawni te informacje. Jeżeli Zamawiający będzie miał wątpliwości jak 

zakwalifikować określone informacje, zażąda od Wykonawcy wyjaśnień.  

11. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów żądanych w pkt. VI ogłoszenia wraz ze 

szczegółowym ich wykazem w formularzu ofertowym.  

12. Ofertabądź oświadczenia podpisane przez osobę inną niż Wykonawca musi zawierać dokument 

potwierdzający odpowiednie upoważnienie – pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia). 

13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, 

modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert poprzez złożenie pisemnego powiadomienia  
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(wg takich samych zasad jak składana oferta) z napisem na kopercie „ZAMIANA”. Koperty 

oznaczone w ten sposób zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i 

poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w ten sposób nie będą 

otwierane. 

 

X. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert  

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt IX  

w siedzibie Zamawiającego: Białystok, ul. Pogodna 63/1, pokój nr 301 (III piętro) sekretariat,  

do dnia 18 grudnia 2017 roku do godz.1400. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 grudnia 2017 r. o godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego  

pok. nr 310, (III piętro).  

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert  

na pisemny wniosek. 

 

XI. Kryteria oceny ofert 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 

 

Cena za realizację zamówienia – 100% 

 

Ocena punktowa wskazanego kryterium, dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

                          C min 

             C =     x 100 pkt. x 100% 

                           C o 

 

C – wartość punktowa uzyskana w kryterium „cena” 

C min – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie 

C o – cena ocenianej oferty  

 

Oferta w kryterium „cena” może otrzymać maksymalnie 100,00 punktów.  

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

 

1. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

2. Wykonawca określa całkowitą cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w ofercie: 

1) Ceny netto, 

2) Stawki podatku od towarów i usług  

3) Ceny brutto. 

 



 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61,  

e-mail: bibi@praca.gov.pl 

 

3. Wykonawca poda ceny w sposób określony w Formularzu cenowym, stanowiącymZałącznik Nr 

2 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Stawka VAT zostanie określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 122). 

5. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Całkowite ceny realizacji 

zamówienia powinny być wyrażone cyfrowo i słownie, podane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

6. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki.  

7. Cenę ofert należy przedstawić w formularzu ofertowym i formularzu cenowych, stanowiących 

Załączniki Nr 2 i Nr3 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy  

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zwracania się do Wykonawców o wyjaśnienie  

w zakresie treści złożonych ofert oraz o uzupełnienie dokumentów i oświadczeń złożonych  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia 

lub w celu wykazania spełnienia kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem terminu niezbędnego  

na złożenie tych wyjaśnień 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

określonym w ogłoszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza dla zamówienia w oparciu o 

podane kryteria wyboru. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)  

albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano. 

4. Informacja, o której mowa w pkt 2, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany przez 

Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy pisemnie drogą elektroniczną lub za 

pomocą faxu. 

6. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia. 

 

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach 

 

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego 

zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte  

w Ogłoszeniu o zamówieniu, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  

2. Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym  

Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu. 
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3. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w następującym zakresie: 

1) Zmianę kwoty wartości umowy w następujących przypadkach: 

a) zmianie stawki podatku VAT za usługi pocztowe, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia 

opłaty skorygowanej o podatek VAT według stawki obowiązującej po zmianie, 

b) uzasadnioną zmianę cen za usługi pocztowe w oparciu o przepisy ustawy prawo pocztowe oraz 

przepisy międzynarodowe, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia nowej skorygowanej 

opłaty.   

 

XV. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załączonym wzorem rejestru 

korespondencji. 

2. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy. 

3. Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy. 

4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

6. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie zawierające wykaz zrealizowanych usług  

7. Załącznik Nr 7 – Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


