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Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka 

Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO 

niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
 

 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ROPS.PSO.3321.US.7.2016. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
 

 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10 oraz: 

a) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,  

b) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 17B, 

c) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 28, 

d) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2, 

e) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy Wałowej 30, 

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, 

paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz 

usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa 

doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w godzinach 10:00-

13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż dane 

adresowe w obrębie każdego miasta w  którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec 

zmianie, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując 

swoją ofertę. 

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- Usługi pocztowe  - 64110000-0 

 

II. Zamawiający:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,  

ul. Modelarska 10,  

40-142 Katowice,  

 

III. Termin wykonania zamówienia:  

Od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż od dnia 02 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

 

IV. Miejsce realizacji zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10 oraz: 

a) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,  

b) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 17B, 
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c) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 28, 

d) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2, 

e) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy Wałowej 30 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności pocztowej, na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym Prezesem UKE w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 

2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.)  zgodnie z art.  6  ww. ustawy. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów wyboru oferty: 

 

Opis sposobu obliczenia ceny:  

1) Wykonawca określa cenę brutto w złotych polskich. 

2) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym ewentualne składki na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) i musi być podana cyfrowo i słownie. Jeżeli Wykonawca ma zamiar 

zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena 

za realizację zamówienia była ceną całościową. 

3) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego dokumentu, którego integralną częścią są załączniki. 

4) Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według ogólnie przyjętych zasad 

matematycznych. 

5) Za cenę oferty uważać się będzie łączną cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 

 

Opis kryteriów wyboru oferty:  

1) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. 

2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

Cena oferty – 80%  

Liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na umowę o pracę                               

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 30 września 2016 r. – 20% 

3) Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku.  

4) Ocenie według ww. kryteriów poddane zostaną jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

5) Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący sposób:  

 

- KRYTERIUM Cena oferty: 

 

                 Cena oferty z najniższą ceną 

C  = ---------------------------------------- x 80 

                      Cena oferty ocenianej 

 

C = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena oferty 

 

- KRYTERIUM „Liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na umowę                

o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 30 września 2016 r.”:  

                                                          Z of. 

Z  =   ----------------------------------- × 20     

                                                         Z max 
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gdzie:  

Z of. – liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działaniach operacyjnych na umowę o pracę                       

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 30 września 2016 r.,  

Z max - największa liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działaniach operacyjnych na umowę               

o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynikająca               

z ofert, które nie podlegają odrzuceniu 

Przez działalność operacyjną Zamawiający rozumie zadania Wykonawcy związane z realizacją usług objętych 

zamówieniem: odbieranie i dostarczanie korespondencji, obsługa korespondencji w placówkach pocztowych, 

spedycja i transport, czynności ekspedycyjno-rozdzielcze, z uwzględnieniem osób zatrudnionych u Wykonawcy                

i jego podwykonawców. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze 

wzoru: 

P = C + Z  

P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt) 

C – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena oferty” (maksymalnie 80 pkt) 

Z – liczba punktów przyznana za kryterium „Liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności 

operacyjnej na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 30 września 2016 

r.” (maksymalnie 20 pkt). 

6) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów 

oceny ofert. 

7) W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kilka ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 

8) W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kilka ofert z taką samą ceną, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość przeprowadzenia dodatkowego zapytania dogrywkowego.  

 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy 

zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie                

w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego                             

w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).  

2) Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 05 grudnia 2016 

roku, o godzinie 10.00. 

 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty:  

1. Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej.  

 

Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail zamowienia@rops-katowice.pl w treści wiadomości 

wpisując: Oferta do postępowania nr ROPS.PSO.3321.US.7.2016 na Świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, 

Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim. Oferta w wersji elektronicznej powinna być przesłana jako skan 

podpisanych i wypełnionych wszystkich dokumentów oraz zapisana jako plik typu *.pdf lub *.jpg. 

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria, pokój 120) 

lub przesłania oferty pocztą tradycyjną. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie opisanej w sposób 

następujący: 

 

mailto:zamowienia@rops-katowice.pl
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10, 40 - 142 Katowice 

 

oferta na: 

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, 

Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim 

 

Nr sprawy: ROPS.PSO.3321.US.7.2016 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.12.2016 r., godz. 10:00 

 

2. Oferta musi być złożona w l egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego wraz                     

z załącznikami. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Ofertę należy przygotować w sposób jasny i czytelny. Oferta nie może zawierać skrótów. 

5. Oferta musi zawierać: 

a) Podpisany i wypełniony Formularz ofertowy, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

b) Podpisany i wypełniony Formularz cenowy, załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

c) Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, zwanym Prezesem UKE w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.)  zgodnie z art. 6 ww. ustawy. 

6. Wszelkie dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7. Oferta w wersji elektronicznej powinna być przesłana jako plik typu *.pdf lub *.jpg. Oferta w wersji 

papierowej ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

8. Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty pełnomocnictwa z podaniem jego 

zakresu. 

9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca dokonał poprawek, muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. Wykonawca nie będzie dokonywać zmian w istniejącej treści formularzy przekazanych przez 

Zamawiającego, a w szczególności usuwać i/lub dodawać jakichkolwiek jego zapisów. 

10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 

pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub 

WYCOFANIE OFERTY. 

12. Oferty niezgodne, czyli takie których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego zostaną 

odrzucone bez dalszego rozpatrywania.  

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IX. Dodatkowe informacje:  

1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2) Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu               

i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana, ani modyfikowana przez Zamawiającego. 

3) Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz Zamawiającego 

nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona). 

4) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 30 dni od upływu terminu zbierania ofert. 

5) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. Informacje o dokonanym wyborze 

zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

6) W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wyboru kolejnej ze złożonych ofert. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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8) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 

9) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

10) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:  

a. Zaistnienia omyłki pisarskiej, 

b. Zmiany danych teleadresowych Zamawiającego, w tym filii Wojewódzkich Ośrodków Adopcyjnych, 

c. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie 

energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy, 

d. W przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym,                 

z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności. 

e. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości przesyłek zawartych w przedmiocie zamówienia oraz wartości 

zamówienia, po cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do umowy.  

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rezygnacji z ilości przesyłek zawartych w przedmiocie 

zamówienia. Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie faktycznie 

zrealizowanych usług. 

12) Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych                            

w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność. 

13) Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony. 

 

 

X. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 

- Patrycjusz Kornas, Katarzyna Reclik, tel. 032 730 68 72, e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl, pokój 213                       

- w sprawach procedury 

 

XI. Załączniki:  

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,  

2) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, 

3) Formularz cenowy - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, 

4) Wzór umowy - załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego. 

 

 

Katowice, dnia 28 listopada 2016 roku  

 

Z A T W I E R D Z A M 

 

BOŻENA BOROWIEC 

……………………………. 

/Dyrektor ROPS/ 
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