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WIOS-WP.273.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) zaprasza do skladania ofert na
Uslugi pocztowe swiadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WIO£ w Bydgoszczy
oraz Delegatury w Toruniu i Wloclawku.

WartosC zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zam6wienia 53 uslugi pocztowe polegajqce na przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doreczaniu w kraju i zagranic^ przesylek pocztowych oraz ich ewentualne zwroty, ktore beda^
swiadczone zgodnie z powszechnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa, a w szczegolnosci
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z p6zn. zm.)
oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, na potrzeby:

a) Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. ks. P.
Skargi 2 85-018 Bydgoszcz,

b) Delegatury WIOSw Toruniu, ul. Moniuszki 15-21,
c) Delegatury WIO$ we Wloctawku, Plac Kopernika 2.

zwanycn dalej Nadawc$.
Miejsce wysylki: w promieniu do 2,0 km od budynkbw Zamawiaj^cego w wwym. lokalizacjach.
WysyJka przesylek w dni robocze w godz. 10-15.

2} Wykonawca zobowi^zany jest do swiadczenia uslug pocztowych na potrzeby Nadawcy w
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania w kraju i zagranic^ przesylek
pocztowych, na podstawie wpisu do rejestru operatordw pocztowych zgodnie z ustawq Prawo
pocztowe.

3) Uslugi stanowiqce przedmiot zambwienia swoim zakresem obejmuja;
a) uslugi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotycza.ce przesylek listowych

w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doreczania;
b) uslugi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotycz^ce paczek pocztowych

w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doreczania;
c) doreczanie Nadawcy zwrot6w potwierdzeh odbioru oraz niedor^czonych przesylek

pocztowych, po wyczerpaniu wszystkich mozliwosci ich doreczenia lub wydania
odbiorcy.

4) Wykonawca zobowi^zany bedzie swiadczy6 uslugi doreczania Nadawcy potwierdzert odbioru i
niedoreczonych przesylek listowych i paczek, po wyczerpaniu wszystkich mo±liwosci ich
doreczenia lub wydania odbiorcy.

5) Wymaga sie, aby uslugi byly swiadczone z uwzglednieniem zasad prawidlowosci doreczeh
okreslonych w postepowaniach z przesylkami, dla kt6rych tryb doreczania wymaga
stosowania zasad specjalnych okreslonych w przepisach szczegolowych.



6) Realizacja zamdwienia, zasady korzystania z usfug pocztowych, uprawnienia Nadawcy
i adresata oraz procedury reklamacyjne powinny byC zgodne w szczeg6lnosci z ustawy
Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy.

7) Wykonawca zobowia.zany jest dostarczyc bezptatnie Nadawcy wszelkie oznaczenia przesylek
rejestrowanych i priorytetowych oraz druki potwierdzenia odbioru, dla przesylek krajowych i
zagranicznych, w ilosci wskazanej ka±dorazowo przez Nadawcy.

8} Nadanie przesylek obj^tych przedmiotem zam6wienia nastepowac b§dzie w dniu ich odbioru
przez Wykonawc§ od Nadawcy (poswiadczenie daty doreczonej korespondencji), o ile nie
beda. zawieraly bled6w uniemozliwiaja.cych ich nadanie w tym dniu.

9} Ceny podane przez Wykonawce w ziozonej ofercie za poszczeg6lne usfugi pocztowe nie beda.
podlegaly zmianom przez czas trwania umowy z wyjajkiem zmiany Cennika Powszechnych
UsJug Pocztowych wprowadzonej w sposob przewidziany w ustawie Prawo pocztowe.

10) W zakresie cen ustug nie uj^tych w szczegotowym wykazie cen oferty, zastosowanie b§dzie
miaJ detaliczny cennik usiug pocztowych Wykonawcy, obowia,zujqcy w dniu zlecenia takich
ustug.

Z wybranym Wykonawca. zostanie zawarta urnowa.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zam6wienie b^dzie realizowane od dnia 19.07.2019 r. (w zakresie WIO£ w Bydgoszczy oraz
Delegatury WIOS w Toruniu) oraz od dnia 01.01.2020 r. (w zakresie Delegatury WIO$ we
Wtoclawku). Zam6wienie bedzie realizowane do dnia 31.07.2022 r.

Ml. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Ptatnosc: w terminie minimum 14 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

IV. OP1S SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca w odpowiedzi ma zapytanie zobowiajzany jest:

> z)ozy6 podpisana, przez osobe upowazniona. do reprezentowania Wykonawcy oferty w formie
pisemnej, fax-em lub elektronicznie wg wzoru formularza oferty (zaia.cznik nr 1 do zapytania
ofertowego),

> w przypadku, gdy oferta zostate podpisana przez osobe reprezentuja.ca. Wykonawcy nalezy
doJa.czyc do oferty Pelnomocnictwo,

> zaJa.czyc dokument potwierdzaja^cy posiadanie uprawniert do wykonywania dziatalnosci
pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operator6w pocztowych, prowadzonego przez
Prezesa Urz^du Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe,

> zala.czyc propozycje umowy zawieraja.ca.: przedmiot umowy, spos6b i warunki realizacji
zambwienia.

V. SPOSOB OCENY OFERT
1. Zamawiaja.cy dokona oceny ofert, kt6re spetniaja, warunki udzialu i tym samym nie podlegaj$

odrzuceniu, na podstawie ceny oferty obliczonej zgodnie z formularzem ofertowym, tj. ceny
og6tem.

2. Cena oferty musi zawierac wszystkie koszty zwia.zane z realizacja. przedmiotu zam6wienia, zosta6
podana w PLN z doktadnoscia. do dw6ch miejsc po przecinku.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja_cy moze ±a.dac od Wykonawc6w wyjasnieh dotycza.cych
tresci zlozonych ofert.

4. Zamawiaja.cy odrzuci oferte jezeli:
1} jej trese nie odpowiada tresci zapytania ofertowego,
2) zawiera bJ§dy w obliczeniu ceny.

VI. WARUNKI UDZIALU

> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
>• dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezb^dnq wiedzq, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym i

technicznym gwarantuja,cym nalezyte wykonanie zambwienia.



VII. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTbW
> Matgorzata Nowicka - tel. 52 376-17-26,

e-mail: malqorzata.nowicka@wios.bvdgoszcz.pl

w Bydgoszczy,

VIM. SKLADANIE OFERT
1. Oferty nalezy skladac wterminiedodnia 9 Iipca2019 roku wjednej zform:

• pisemnej na adres Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);

• faxem na nr 52376-17-34;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdqoszcz.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie beda^ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja. oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze za,dac od Wykonawcbw wyjaSniert

dotycza.cych tresci zlozonych ofert.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporza.dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuj§, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojew6dzki Inspektor
Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska
jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bydqoszcz.pi. tel. 52 376-17-00;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu
zwia,zanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Ustugi pocztowe swiadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
WIOS w Bydgoszczy oraz Delegatury w Toruniu i Wloclawku^ nr postepowania: WIOS-
WP.272.3.2019;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda. osoby lub podmioty, kt6rym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji
publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem
akt, stanowia.cym zata_cznik nr 5 do Rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatenia archiwbw zaktadowych, przez okres 5 lat
od dnia zakohczenia niniejszego postepowania.

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda. podejmowane w sposbb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pa,ni/Pana

dotycza,cych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo za.dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkbw, o kt6rych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz§du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza
przepisy RODO;

8. nie przysluguje Pani/Panu:
a. w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



WIOS-WP.272.3.2019
Zat^cznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY (wzor)

Dane dotycz^ce wykonawcy

Nazwa

Siedziba

nrtelefonu/faksu

e-mail

nrNIP

Zobowi^zuje si§ do swiadczenia ustug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na

potrzeby WIOS w Bydgoszczy oraz Delegatury w Toruniu i Wtoctawku, okreslonych parametrami

i wymaganiami w zapytaniu ofertowym na nastepuja_cych warunkach:

I. CENA:

1. PRZESYLKI LISTOWE NIEREJESTROWANE:

1) Format S* - do 500 g:

a) optata ekonomiczna - cena zt/1 szt,

b) optata priorytetowa - cena zt/1 szt.

2) Format M*-do 1000 g:

a) optata ekonomiczna - cena zt/1 szt,

b) optata priorytetowa - cena zt/1 szt.

3) Format L* - do 2 000 g:

a) optata ekonomiczna - cena zt/1szt,

b) optata priorytetowa - cena zt/1szt.

2. PRZESYLKI POLECONE:

1} Format S*-do 500 g:

a) optata ekonomiczna - cena zt/1 szt,

b) optata priorytetowa - cena zt/1szt.

2) Format M*-do 1000g:

a) optata ekonomiczna - cena zt/1 szt,

b) optata priorytetowa - cena zt/1szt.

3) Format L*-do 2 000 g:

a) optata ekonomiczna - cena zt/1 szt,

b) optata priorytetowa - cena zt/1 szt.



WIO6-WP.272.3.2019
Zat^cznik nr 1

* FORMAT S - to przesylki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie moga. bye mniejsze
niz 90 x 140 mm MAKSIMUM - zaden z wymiar6w nie moze przekroczyc: wysokosc 20 mm, dJugosc 230
mm, szerokosc 160 mm
FORMAT M - to przesylki o wymiarach: MINIMUM wymiary strony adresowej nie moga. by£ mniejsze niz
90 x 140 mm, MAKSIMUM - zaden z wymiar6w nie moze przekroczyc: wysokosc 20 mm, dlugosc 325
mm, szerokosc 230 mm
FORMAT L - to przesylki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie moga. bye mniejsze niz
90 x 140 mm MAKSIMUM - suma dJugosci, szerokosci i wysokosci 900 mm, przy czym najwiekszy z tych
wymiarow (dtugosc) nie moze przekroczyc 600 mm.

II. MIEJSCEWYSYtKI:

1. Bydgoszcz (adres},

2. Toruri (adres),

3. Wtoctawek (adres).

Data

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy


