Ogłoszenie nr 75690 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.
Suwałki: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych
zwrotów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach , 16-400 Suwałki, ul. 23
Października 20 i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 16-400
Suwałki ul. Mickiewicza 3
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62824
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, krajowy numer
identyfikacyjny 79019198500000, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki, państwo Polska,
woj. podlaskie, tel. 087 5628970, 5628973, faks 875 628 971, e-mail biuro@mopr.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie
zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest
podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających
zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych
zwrotów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach , 16-400 Suwałki, ul. 23
Października 20 i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 16-400
Suwałki ul. Mickiewicza 3
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - usługi pocztowe w obrocie krajowym i
zagranicznym, świadczone w okresie trwania umowy. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje
się jeden miesiąc kalendarzowy. - usługi doręczania ZPO (zwrotnego potwierdzenia
odbioru) i zwrotów przesyłek pocztowych do Zamawiającego, po wyczerpaniu możliwości
ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w dni robocze od poniedziałku do piątku. - przekazy
pocztowe- polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez operatora
pocztowego. - dostarczanie przesyłek w Polsce i poza granicami Polski – do strefy A. dostarczanie zwrotnych przesyłek do Zamawiającego, mającego siedzibę w Suwałkach,
adres: 16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20. -terminy doręczania przesyłek pocztowych
przez Wykonawcę do adresata zgodnie z ustawą Prawo pocztowe z 23.11.2012 r. (t.j. Dz. U.
Nr 2016, poz. 1113) i Kpa. 4. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia
rozumie się przesyłki wymienione w zał. nr 2 i 3 do SIWZ. 5. Zamawiający będzie
dostarczał przesyłki do Wykonawcy w dni robocze Zamawiającego tj. od poniedziałku do
piątku do godz. 15:30. Wykonawca powinien posiadać minimum dwa punkty odbioru
poczty i dwa punkty nadawcze na terenie miasta Suwałki Północ – Suwałki Stare Miasto, z
możliwością odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych). 6.Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmiany ilościowo - rodzajowej wskazanych przesyłek. Określone
rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie
w zależności od potrzeb Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV: 64112000-4, 64113000-1, 64114000-8, 64121100-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT395515.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego Region Sprzedaży Północ z siedzibą
w Gdańsku , magdalena.poskrobko@poczta-polska.pl, Warszawska 10, 15-001,
Białystok, kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 395515.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 395515.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 395515.00
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

