Załącznik F
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
wprowadzonego Zarządzeniem Starosty Poznańskiego
Nr 76/2015 z dnia 26.06.2015 r.
część I
Poznań, dnia 27.12.2016 r.
ZP.272.00084.2016
ZP.KW-00525/16
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania
zamówienia obejmującego swoim zakresem świadczenie usług pocztowych w okresie do 31.03.2017.
Rozpoczęcie terminu realizacji zamówienia zaplanowane zostało na dzień 25.01.2017 r. O faktycznym
rozpoczęciu realizacji zamówienia Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, posiadał zezwolenie Prezesa UKE na wykonywanie działalności
pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym
w trybie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.).
Przedmiotowy dokument wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed
podpisaniem umowy.
Wykonawca winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, za realizację zamówienia, uwzględniającą
wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, wynikającą z przeliczeń formularza
ofertowego.
Ofertę cenową proszę złożyć w zamkniętym opakowaniu/ kopercie do dnia 05.01.2017 r., do godz. 11:00.
Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:
„Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań, pok. 002. Poczta. Nie otwierać przed
dniem 05.01.2017 r., godz. 11:15”, oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
O wynikach prowadzonego postępowania powiadomimy w formie pisemnej.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania.
Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do
uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień.
Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

......................................................................
(podpis Kierownik Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
Powyższe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Część II
ZP.272.00084.2016
ZP.KW-00525/16
…………………, dnia ……………….
OFERTA WYKONAWCY (Wypełnia Wykonawca)
(nazwa Wykonawcy) …………………………….
(adres) ………………………………………..
Oferujemy świadczenie usług pocztowych w okresie do 31.03.2017, zgodnie z poniższymi informacjami:
− przedmiot zamówienia zrealizujemy za kwotę ……………………………………………………... zł brutto,
zgodnie z załączonym formularzem ofertowym:
− inne informacje ………………………….………………………………………………
………………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
* niewłaściwe skreślić

