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OPS.DO.261.1.2023 

                 (znak sprawy)   

Świebodzice, dnia 31.01.2023 r. 

(miejscowość, data)          

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA ŚWIEBODZICE 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEBODZICACH 

ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice 

tel. (074) 666-95-81, fax (074) 666-95-81, e-mail: sekretariat@opsswiebodzice.pl 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listownych, paczek oraz zwrotu 

przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 

1933, 2042). Usługi będą świadczone sukcesywnie. Szacunkowe ilości przewidywanych 

przesyłek w okresie świadczenia usługi prezentuje tabela poniżej: 

 

Szacunkowa ilość przesyłek 

(szt.) 

Zakres przedmiotu 

zamówienia 

Przesyłki zwykłe ekonomiczne 

250 Format S    do  500 g 
5 Format M  do  1.000g 

5 Format L    do  2.000g 

Przesyłki zwykłe priorytetowe 

0 Format S   do  500 g 
0 Format M  do 1.000g 
0 Format L    do 2.000g 
Przesyłki polecone ekonomiczne 

500 Format S  do  500 g 
40 Format M do 1.000g 

15 Format L  do  2.000g 
Przesyłki polecone priorytetowe 

5 Format S do 500 g 

7 Format M do 1.000g 

5 Format L do 2.000g 
Przesyłki polecone ekonomiczne Z.P.O. 

1800 Format S do 500 g 

10 Format M do 1.000g 
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5 Format L do 2.000g 
Przesyłki polecone priorytetowe Z.P.O. 

5 Format S do 500 g 

5 Format M do 1.000g 

5 Format L do 2.000g 
Listy zwykłe zagraniczne 

0 priorytetowe 

Listy polecone zagraniczne 

7 Priorytetowe 

Przesyłki, paczki 
0 Przesyłki pocztex 

 Paczka pocztowa 

1 Do 1 kg 

0 ponad 1 kg do 2 kg 

0 Ponad 2kg do 5 kg 

0 Ponad 5kg do 10kg 

Usługa kurierska 

0 Ponad 10kg do 15 kg 

0 Ponad 15 kg do 20 kg 

 

2) Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie zmian ilościowych i rodzajowych przesyłek 

pocztowych w ramach świadczonych usług ujętych w tabeli powyżej. Są to wielkości 

szacunkowe, przyjęte w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, mogące 

ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą 

się różnic od wskazanych, jednakże każda z usług zamieszczonych w tabeli musi być 

dostępna dla Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia doręczania przesyłek pocztowych do każdego 

wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicami kraju. 

4) Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania przepisów 

szczególnych Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego  

i Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów dotyczących nadawania 

przesyłek ze skutkiem zachowania terminów wymaganych przepisami postępowania 

cywilnego, administracyjnego i podatkowego. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania raz dziennie w dni robocze zwrotnych 

potwierdzeń odbioru i zwrotów przesyłek nieodebranych do Sekretariatu w siedzibie 

Zamawiającego. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego od 

poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy lub wskaże miejsce dostarczenia korespondencji przeznaczonej do wysyłki w 

odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego.  
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7) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie miasta Świebodzice przynajmniej 

jednej placówki pocztowej, czynnej co najmniej 8 godzin dziennie, minimum do godziny 

17.00, od poniedziałku do piątku, do odbioru awizowanych przesyłek. Standard wszystkich 

placówek obsługujących korespondencję Zamawiającego musi zapewniać bezpieczeństwo 

przechowywanej korespondencji oraz gwarantować dochowanie tajemnicy pocztowej. 

8) Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość nabycia pocztowej książki nadawczej. 

9) Zamawiający przewiduje możliwość bezpłatnego korzystania z narzędzi umożliwiających 

śledzenie przesyłek pocztowych. 

10) Faktycznym nadawcą przesyłek będzie Zamawiający, nie dopuszcza się stosowania nazwy 

Wykonawcy jako nadawcy przesyłki. 

11) Odpowiedzialność za świadczone usługi, będzie ponosił Wykonawca na podstawie zawartej 

umowy. 

12) Płatności za zrealizowane usługi będzie dokonywana w formie opłaty z dołu w okresie 

miesięcznym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie.  

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:  

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

2) Wykonawca powinien wykazać, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych zgodnie 

z zapisami Ustawy Prawo pocztowe, 

3) posiadają wiedze i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,  

4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

6) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie  podlegają wykluczeniu 

na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 835). 
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4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik nr 1 

2) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji – Pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik. 

3)  Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert wpis do rejestru 

operatorów pocztowych, prowadzony przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej, na 

wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, sortowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. Składany w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.  

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują sobie, na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice. 

2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Joanna Szynalska tel. 74 666 95 86, joanna.szynalska@opsswiebodzice.pl  

  

6. Termin związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu 

składania ofert. 

 

7. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1) Ofertę należy sporządzić ścisłe wg załączonego wzoru (załącznik nr 1), w języku polskim 

oraz walucie PLN. 

2) Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

4) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5) W tytule oferty powinno wskazać się Wykonawcę oraz numer postepowania 

(OPS.DO.261.1.2023). 
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8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej, należy złożyć wraz z załącznikami w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 10.00 

 

Miejsce składania/przesyłania ofert:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach  

ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice – Sekretariat 

Przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.szynalska@opsswiebodzice.pl lub przez epuap na 

adres: /OPS_Swiebodzice/Skrytka 

 

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Kryterium oceny ofert: cena (C) – 100% 

C = (cena najkorzystniejszej oferty/ cena rozpatrywanej oferty) x 100 

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

 

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą 

zostanie zawarta umowa. 

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, 

którego ofertę uznał za najkorzystniejszą. 

3)  Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na stronie 

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.  

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania.  

 

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

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

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach: 

1) Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych bez 
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zaliczek. 

2) Okres rozliczeniowy będzie obowiązywała od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. 

3) Warunki płatności: przelew. 

4) Termin płatności 14 dni od daty wpływu faktury. 

5) Na fakturze winny być zawarte informacje: 

6) Nabywca:  

Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice NIP 884-23-65-249 

Odbiorca:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice. 

 

12. Zastosowanie aspektów społecznych: 

Nie dotyczy. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Świebodzicach. 

 

Zamawiający może unieważnić postepowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez 

podania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim przypadku 

żadne roszczenia. 

 

 

….………………………………………………….. 
(data, podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7,  

58-160 Świebodzice. 

1.Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych: e-mail:  

inspektor.odo@swiebodzice.pl, tel. 74/6669587. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OPS.DO.261.1.2023 prowadzonym zgodnie z  

postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie  

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo  

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest  

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzani danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 

z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

____________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-

nia, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycz-

nej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa człon-

kowskiego. 
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