
        

DA.250.1.2018        Kraków, dnia 21 marca 2018 r. 
 

 
Zapytanie ofertowe 

 
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:  

 
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  

na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” 
 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.). 
 
Termin realizacji zamówienia:  14.04.2018 r.  – 13.04.2019 r. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostali wpisani do rejestru 
operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481 z poźn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) obejmujących w szczególności: 
1) Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych w obrocie krajowym (na 

terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i wiejskich) i zagranicznym, w tym 
przesyłek rejestrowanych; 

2) Zwracanie do Zamawiającego przesyłek wszystkich rodzajów po wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia lub wydania odbiorcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
z podaniem przyczyny niedoręczenia; 

3) Doręczenie niezwłocznie do Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru po ich 
skutecznym doręczeniu; 

4) Świadczenie usługi przez co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

3. Usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, a nieobjęte przedmiotem zamówienia lub 
objęte przedmiotem zamówienia, a nie wycenione w formularzu ofertowym w ofercie 
Wykonawcy mogą być świadczone w oparciu o obowiązujący regulamin świadczenia usług 
pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny cennik. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać przesyłki pocztowe z siedziby Zamawiającego raz 
dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 
14:30 do 15:00. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania przesyłek adresowanych do 
Zamawiającego co najmniej raz dziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30 - 15:00. 

6. Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich 
odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia nadania 
przesyłek na dzień następny lub na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy,  
w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek (np. brak 
pełnego adresu) i braku możliwości ich wyjaśnienia z przedstawicielem Zamawiającego. 

7. Usługi pocztowe opłacane będą z dołu, na podstawie faktur wystawianych przez 
Wykonawcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego odpowiadającemu miesiącowi 
kalendarzowemu. Faktury winny zawierać dane dotyczące ilości i kosztów wysyłek oraz 



 

numer umowy. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od 
daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

8. Zadeklarowane w ofercie ceny jednostkowe są niezmienne w toku realizacji umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia i stanowią podstawę do rozliczeń. 

9. W ramach określenia skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje 
szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na ich rodzaje, które będą nadawane w okresie 
obowiązywania umowy. Podane ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości 
przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co 
Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i 
rodzajowych w trakcie realizacji umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 
20 % ustalonego wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, w szczególności w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. 

12. Niniejsze ogłoszenie  nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego. 

13. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym ogłoszeniem, 
w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku 
odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 
 

Termin związania ofertą: 30 dni 

 

Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 

ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium - cena - 100%.   

 
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 
Bartłomiej Butrymowicz tel. 12/619 99 32, e-mail: butrymowicz@zck-krakow.pl 
 

Termin złożenia oferty:   

Ofertę, tj. wypełniony formularz ofertowy (w załączeniu) należy przesłać pocztą, faksem, pocztą 

elektroniczną lub dostarczyć osobiście na adres: 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków 
Nr faksu: 12/619 99 90 
E-mail: sekretariat@zck-krakow.pl 
W terminie do 28 marca 2018 r. do godziny 13:00 

 

Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania 

przyczyny. 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 

mailto:sekretariat@zck-krakow.pl

