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Warszawa, dnia 30 maja 2019 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu  

na świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Przedmiot zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty 750 000 euro  

Biuro Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie informuje o wszczęciu procedury o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

I.  ZAMAWIAJĄCY  

Biuro Rzecznika Praw Dziecka  
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa 
Tel.: 022 583 66 00, fax: 022 583 66 96 
Adres strony internetowej: www.brpd.gov.pl 
Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl 

II.  PODSTAWA PRAWNA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 
euro. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64110000-0 - usługi 
pocztowe, 64112000-4 - usługi pocztowe dotyczące listów, 64113000-1 - usługi pocztowe dotyczące 
paczek. 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz 
ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka, w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188) oraz ich odbiór z siedziby 
Zamawiającego. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.  

Określone w SOPZ rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług mają charakter orientacyjny 
i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę 
oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie 
realizacji niniejszej umowy. Do kalkulacji nadawanych ilości, określonych w SOPZ Zamawiający przyjął 
średnie roczne ilości przesyłek każdego rodzaju, z tym że Zamawiający nie jest zobowiązany do 
realizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od 
podanych średnich ilości. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia wykorzystania maksymalnej 
wartości umowy brutto, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 roku.  

V. WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.1. W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do świadczenia usług pocztowych -wykonywania działalności 
pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie 

http://www.brpd.gov.pl/
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krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 2188). 

1.2. W zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia:  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
1 000.000 PLN ( słownie: jeden milion złotych); 

1.3. W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej pozwalającej na realizację zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż:  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji usług o tożsamym z przedmiotem 
zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu 
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 
doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN 
brutto dla każdej z tych usług. 

Wykonawca winien samodzielnie spełnić warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie spełniający 
w/w warunków podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 

2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3 Ogłoszenia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia wraz z dołączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzającą, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 
000 PLN; 

4) aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie 
działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie 
krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą Prawo pocztowe lub zaświadczenie o wpisie do rejestru 
operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia-celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 
V ust. 1 pkt 1.1 Ogłoszenia, 

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 
Zamawiającego zostanie wykluczony z postępowania. Oferty Wykonawców wykluczonych  
z postępowania podlegają odrzuceniu. 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy 
wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu. 

4. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
następujące oświadczenia i dokumenty: 
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 
3 do Ogłoszenia; 

2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazanie w ofercie adresu strony 
internetowej, pod którym Zamawiający może pobrać ww. dokument; 

5. Dopuszcza się składanie ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców. Wykonawcy, którzy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący 
wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone z tłumaczeniem na język polski.  

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych. 

9. Oświadczenia należy przedstawić tylko w formie oryginału, dokumenty należy przedstawić w formie 
oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje jedynie 
forma oryginału albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

10. Zamawiający zastrzega, że żadna część zamówienia, nie może zostać powierzona podwykonawcom. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia, 

2) dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w rozdz. V ust. 2 i 4 niniejszego Ogłoszenia. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Upoważnienie do podpisania oferty i do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem 
należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z 
formularzami załączonymi do niniejszego Ogłoszenia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 
przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie 
związania ofertą będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty. 

7. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami Ogłoszenia. 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 1637). Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za 
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bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica 
przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Podana cena musi zawierać podatek VAT. Cena może być tylko jedna. Cena nie 
ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wyliczając ją tabelarycznej specyfikacji rzeczowo-cenowej 
zawartej w tym formularzu.  

3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie przy realizacji 
zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Ogłoszenia, jak również koszty w nim nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie zawrze w cenie ofertowej 
jakiegoś elementu zamówienia, to koszt ten stanowi ryzyko Wykonawcy i obciąża Wykonawcę. 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający kierował się będzie następującym 
kryterium i jego wagą: 

Cena – Waga 100% (C)  
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego 
wzoru: 

Najniższa cena brutto za realizację zamówienia 
C =  --------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt 

Cena brutto badanej oferty za realizację zamówienia 
 

Zamawiający przyjmuje, iż 1% jest równy 1 pkt. 

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, którego Oferta uzyska łącznie najwyższą ilość punków. 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, 
o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

2. Treść wyjaśnienia, bez wskazania źródła zapytania, zostanie zamieszczona stronie internetowej 
Zamawiającego www.brpd.gov.pl, na której upubliczniono niniejsze Ogłoszenie. 

3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują w formie pisemnej, w tym pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
przetarg@brpd.gov.pl. 

4. Osoba upoważniona do porozumiewania się w imieniu zamawiającego z wykonawcami: Dyrektor 
Biura Rzecznika Praw Dziecka. 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

1. Oferty należy przesyłać na wskazany wyżej adres Zamawiającego lub składać w kancelarii Biura, 
adres jak wyżej. 

Termin składania ofert: 07.06.2019 do godz. 15:30 
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Termin otwarcia ofert: 07.06.2019 r., godz. 16:00 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 13. 

2. Zamkniętą kopertę, zabezpieczoną przed możliwością zapoznania się z jej zawartością przed 
otwarciem ofert, zawierającą ofertę (zgodnie z zapisami rozdz. VI ust. 1 Ogłoszenia) należy opatrzyć 
dopiskiem „Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka. Nie otwierać przed dniem 
07.06.2019 godz. 16.00” i adresem Wykonawcy. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie 
nie będą brane pod uwagę i zwrócone zostaną Wykonawcy bez otwierania. Koszty opracowania i 
dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. Oferta nie spełniająca wymogów Zamawiającego 
zostanie odrzucona. 

3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 
Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert - na piśmie, pod 
rygorem nieważności. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a 
opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

4. Przed upływem terminu składania oferty Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien 
powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania oferty - na piśmie, pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 
winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANA”. 

5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

X. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od 
Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również złożonych 
dokumentów oraz prawo do wezwania Wykonawców do uzupełniania braków dokumentacji 
postępowania.  

2. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny złożonych ofert, a następnie sprawdzi, 
czy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punków wg kryteriów oceny ofert, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu i brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania.  

3. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom 
kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 
89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wykluczy Wykonawców na zasadach opisanych w 
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.  

XI. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert zamieści na stronie podmiotowej BIP oraz 
stronie internetowej www.brpd.gov.pl informację o ofertach złożonych w postępowaniu wskazując 
nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę oferty. 

2. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania przesyłając stosowną informację drogą elektroniczną na adres mailowy 
podany w ofercie Wykonawcy.  

3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na 
stronie podmiotowej BIP oraz stronie internetowej www.brpd.gov.pl informację o udzieleniu 
zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie 
zamówienia publicznego lub też unieważnieniu postępowania, wskazując podstawę unieważnienia.  

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności gdy: 
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1) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na 
realizację przedmiotu postępowania, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XIII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIV. UMOWA 

Istotne postanowienia umowy określa Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, 
uwzględniającym postanowienia zawarte we wzorze umowy.  

XV. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia  

4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych usług 

5. Załącznik nr 5 – Istotne warunki umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 
na rzecz Biura Rzecznika Praw Dziecka. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1/ zapewnienie obsługi pocztowej Biura Rzecznika Praw Dziecka, polegającej na świadczeniu przez 
Wykonawcę usług pocztowych w  obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych do siedziby 
Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia do odbiorcy- zgodnie z obowiązującym 
przepisami, 

2) odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego położonej w Warszawie 00-450 ul. Przemysłowa 30/32 
oraz dostarczanie ich do właściwej miejscowo placówki pocztowej od poniedziałku do piątku pomiędzy 
godziną 15:30, a godziną 16:00. 

3. Przez Wykonawcę – Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania 
działalności pocztowej. 
4. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki o wadze do 2000g, 
w tym: 

1) przesyłki listowe zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym i zagranicznym, 

2) przesyłki listowe zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i 
zagranicznym, 

3) przesyłki listowe polecone ekonomiczne – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym i zagranicznym, 

4) przesyłki listowe polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i 
zagranicznym, 

5) przesyłki listowe polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki rejestrowane 
ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem 
odbioru w obrocie krajowym, 

6) przesyłki listowe polecone z zadeklarowaną wartością za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) 
– przesyłki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe z zadeklarowaną wartością przyjęte za 
potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 

7) Formaty przesyłek krajowych : 

a) Mały (S)- wymiar maksymalny nie przekracza wymiarów koperty C5, waga do 500 g 

b) Średni (M)- wymiar maksymalny nie przekracza wymiarów koperty C4, waga do 1000g 

c) Duży (L)- wymiar maksymalny przekracza wymiary koperty C4, jednakże suma długości, szerokości i 
wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, 
waga do 2000g 

8) Formaty przesyłek zagranicznych: suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym 
największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm 
9) Paczki pocztowe o wadze do 10 000 g ( Gabaryt A i B): 

a) paczki zwykłe- paczki rejestrowane ekonomiczne nie będące paczkami najszybszej kategorii 

b) paczki priorytetowe- paczki rejestrowane najszybszej kategorii 

c) paczki ze zwrotnym poświadczeniem odbioru- paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przejęte 
za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru 

d) przesyłki pobraniowe ze wskazaniem kwoty pobrania na rachunek bankowy 

10) Wymiary przesyłek pocztowych: 

a) gabaryt „A” to paczka o wymiarach: 
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MINIMUM- wymiary strony adresowej nie mogą być większe niż 90x140 mm 

MAKSIMUM- żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600mm, szerokości 500mm i wysokości 300mm 

b) gabaryt „B” to paczka o wymiarach 

MINIMUM- jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm 

MAKSIMUM- suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość- 
3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm 

11) Wszystkie wymiary przesyłek i paczek przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 

5. Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów, która ma charakter szacunkowy, została wskazana 
w poniższym zestawieniu tabelarycznym, w  ust. 18. 

6. Operator zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: w 
dniu następnym jednak nie później niż w 4 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej 
najszybszej kategorii, w dniu następnym jednak nie później niż w 6 dniu po dniu nadania w przypadku 
przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 

7. Przesyłki listowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora do każdego 
miejsca w kraju i zagranicą. Paczki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora 
do każdego miejsca w kraju i zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 

8. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i 
wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych. Przesyłki 
nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu nadanych przesyłek. Wykazy sporządzane będą 
w dwóch egzemplarzach po jednym dla Operatora i Zamawiającego. 

9. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie 
identyfikujące adresata i nadawcę, znak opłaty pocztowej uzgodnionej z Wykonawcą, jednocześnie 
określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. 

10. Zamawiający dopuszcza umieszczenie dodatkowego oznaczenia przesyłek symbolem uzgodnionym z Wykonawcą. 

11. Przesyłki przeznaczone do wysyłki odbierane będą z Kancelarii Biura Rzecznika Praw Dziecka, 
zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 15:30, a 
godziną 16:00. Przesyłki muszą być nadane przez Operatora w dniu ich odbioru od Zamawiającego. W 
przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe 
opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami  
na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. 
Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek 
od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub po 
całkowitym usunięciu zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

12. Odbioru przesyłek wychodzących dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Operatora po 
okazaniu stosownego upoważnienia. 

13. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się 
stosowania opakowań Operatora. 

14. Operator zobowiązuje się do przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. 

15. Operator będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie 
odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, 
przedstawiciel Operatora pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze 
wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia 
następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór 
przesyłki w w/w terminie, Operator sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w 
terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu. 

16. Zamawiający wymaga aby przesyłki pocztowe były dostarczane na zasadach określonych we 
wszystkich obowiązujących przepisach prawa, w szczególności tj. ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
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postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730), rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania 
pism organów procesowych w postępowaniu karnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 553), rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu 
doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1222, z 2016 r. poz. 
1930, z 2017 r. poz. 1872, z 2019 r. poz. 388).  

17. W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego do innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy w 
okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację odbioru przesyłek 
(ust. 11) i doręczania potwierdzeń odbioru przesyłek (ust.15) z nowej siedziby Zamawiającego, po 
uprzednim zawiadomieniu o adresie nowej siedziby Wykonawcy z 1 miesięcznym wyprzedzeniem. 

18. Szczegółowy wykaz zapotrzebowania ilościowego Zamawiającego wg rodzajów przesyłek: 

UWAGA! Zamawiający wskazuje, ze część przesyłek –wskazanych w tabeli musi być dostarczanych 
przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych.  

Lp Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Szacunkowa ilość 

1 

Zwykłe krajowe  

Przesyłki nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym (ekonomiczne) 

Do 500g format S 200 

2 Do 500g format M 150 

3 Do 500g format L 150 

4 Do 1000 g format S 700 

5 Do 1000g format M 100 

6 Do 1000g format L 100 

7 Do 2000g format S 100 

8 Do 2000g format M 50 

9 Do 2000g format L 500 

10 

Zwykłe PR krajowe 

Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(priorytetowe) 

Do 500 g format S 100 

11 Do 500g format M 100 

12 Do 500 g format L 100 

13 Do 1000g format S 400 

14 Do 1000g format M 100 

15 Do 1000g format L 50 

16 Do 2000g format S 55 

17 Do 2000g format M 10 

18 Do 2000g format L 80 

19 

Zwykłe PR zagraniczne 

Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym strefa A- Europa (z Cyprem, Rosja i Izraelem) 

Do 50g 120 

20 Do 100g 50 

24 Do 350g 50 

25 Do 500 g 30 

26 Do 1000g 30 

27 Do 2000g 30 

28 

Zwykłe PR zagraniczne 

Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym poza obszarem Europy-strefa C- Ameryka Pd, Środkowa 

i Azja 

Do 50 g  10 

29 Do 100 g  10 

30 
Do 350g 

10 

31 

32 Do 500g 10 

Do 1000g 10 

33 Do 2000g 10 

34 

Zwykłe PR zagraniczne 

Przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym poza obszarem Europy-strefa B- Ameryka Pn, Afryka 

Do 50 g  10 

35 Do 100 g 10 

36 Do 350 g  10 

37 Do 500g 10 

38 Do 1000g 10 

39 Do 2000g 10 
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40 

Polecone krajowe 

Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym (ekonomiczne polecone) 

nadane u operatora wyznaczonego do świadczenia usług  

powszechnych 

 

Do 500g format S 35000 

41 Do 500g format M 1000 

42 Do 500g format L 1000 

43 Do 1000g format S 300 

44 Do 1000 g format M 300 

45 Do 1000g format L 100 

46 Do 2000g format S 100 

47 Do 2000g format M 100 

48 Do 2000g format L 100 

49 

Zwrot przesyłek rejestrowanych ekonomicznych i priorytetowych  

Do 500g 150 

50 Do 1000g  20 

51 Do 2000g 20 

52 

Polecone PR krajowe  

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(polecone priorytetowe) 

nadane u operatora wyznaczonego do świadczenia usług  
powszechnych 

 

Do 500g format S 1000 

53 Do 500g format M 150 

54 Do 500g format L 50 

55 Do 1000g format S 300 

56 Do 1000g format M 300 

57 Do 1000g format L 200 

58 Do 2000g format S 100 

59 Do 2000g format M 100 

60 Do 2000g format L 100 

61 

Polecone krajowe EK ZPO 

Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym (polecone ekonomiczne) ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

nadane u operatora wyznaczonego do świadczenia usług  

powszechnych 

 

Do 500g format S 150 

62 Do 500g format M 60 

63 Do 500g format L 50 

64 Do 1000g format S 100 

65 Do 1000g format M 50 

66 Do 1000g format L 50 

67 Do 2000g format S 100 

68 Do 2000g format M 50 

69 Do 2000g format L 50 

70 

Polecone PR krajowe ZPO 

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(polecone priorytetowe) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

nadane u operatora wyznaczonego do świadczenia usług  

powszechnych 

 

Do 500g format S 150 

71 Do 500g format M 60 

72 Do 500g format L 50 

73 Do 1000g format S 100 

74 Do 1000g format M 50 

75 Do 1000g format L 50 

76 Do 2000g format S 100 

77 Do 2000g format M 50 

78 Do 2000g format L 50 

79 Polecone PR zagraniczne 

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym 
poza obszarem Europy-strefa B- Ameryka Pn, Afryka 

Do 50 g 5 

80 Do 100g 5 

81 Do 350g 5 

82 Polecone PR zagraniczne 

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym 
strefa A- Europa (z Cyprem, Rosja i Izraelem) 

Do 50 g 5 

83 Do 100 g 5 

84 Do 350g 5 

85 Polecone PR zagraniczne 

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym 
strefa C- Ameryka Pd, Środkowa i Azja 

Do 50 g 5 

86 Do 100g 5 

87 Do 350g 5 

88 
Paczki krajowe 

Paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym (ekonomiczna) 

Do 1 kg gabaryt A 120 

89 Do 1 kg gabaryt B 10 

90 Do 2 kg gabaryt A 20 

91 Do 2 kg gabaryt B 30 
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92 nadane u operatora wyznaczonego do świadczenia usług  

powszechnych 

 

Do 5 kg gabaryt A 300 

93 Do 5 kg gabaryt B 100 

94 Do 10 kg gabaryt A 100 

95 Do 10 kg gabaryt B 50 

96 Paczki zagraniczne Paczki rejestrowane niebędące paczkami 
najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy-Wielkiej 

Brytanii 

Do 1 kg 100 

97 

Paczki PR krajowe 

Paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(priorytetowe) 

nadane u operatora wyznaczonego do świadczenia usług  
powszechnych 

Do 1 kg gabaryt A 50 

98 Do 1 kg gabaryt B 50 

99 Do 2 kg gabaryt A 300 

100 Do 2 kg gabaryt B 20 

101 Do 5 kg gabaryt A 500 

102 Do 5 kg gabaryt B 100 

103 Do 10 kg gabaryt A 100 

104 Do 10 kg gabaryt B 50 

105 Paczki PR zagraniczne 

Paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym 
obszar Europy-Belgia 

Do 1 kg  20 

106 Do 6 5 

107 Do 11 kg 5 

108 Usługa Zwrotne potwierdzenie odbioru w obrocie krajowym  4000 

109 Usługa Zwrotne potwierdzenie odbioru w obrocie zagranicznym 100 

110 Opłata za stały odbiór korespondencji (listów/paczek) od 
Zamawiającego- opłata miesięczna 

36 miesięcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
      Pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ    O F E R T Y 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
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................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
Tel. ……………………….…..…... Fax …………..…….…………….………… E-mail ………………………………………….………… 
Przystępując do prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka, 
oferujemy wykonanie zamówienia według wyszczególnionych poniżej cen jednostkowych, za łączną 
cenę:  
netto …………………………………………………………………………………………………………………….………..…….zł  
brutto ………………………………………………………………………………………………………………………………….  zł 
(słownie:………………………………………………. ………………………………………..……………………………………zł), 
w tym należny podatek VAT.  
Na zaoferowaną cenę składają się następujące ceny jednostkowe: 

Lp Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Szacunkowa ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
netto 

(D x E) 

Wartość 
brutto (D x F) 

A B C D E F G H 

1 

Zwykłe krajowe  

Przesyłki 
nierejestrowane 

niebędące 
przesyłkami 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
krajowym 

(ekonomiczne) 

Do 500g format S 200     

2 Do 500g format M 150     

3 Do 500g format L 150     

4 Do 1000 g format 
S 

700     

5 Do 1000g format 
M 

100     

6 Do 1000g format L 100     

7 Do 2000g format S 100     

8 Do 2000g format 
M 

50     

9 Do 2000g format L 500     

10 

Zwykłe PR krajowe 

Przesyłki 
nierejestrowane 

najszybszej 
kategorii w obrocie 

krajowym 
(priorytetowe) 

Do 500 g format S 100     

11 Do 500g format M 100     

12 Do 500 g format L 100     

13 Do 1000g format S 400     

14 Do 1000g format 
M 

100     

15 Do 1000g format L 50     

16 Do 2000g format S 55     

17 Do 2000g format 
M 

10     

18 Do 2000g format L 80     

19 Zwykłe PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
nierejestrowane 

najszybszej 
kategorii w obrocie 
zagranicznym strefa 

A- Europa (z 
Cyprem, Rosja i 

Izraelem) 

Do 50g 120     

20 Do 100g 50     

24 Do 350g 50     

25 Do 500 g 30     

26 Do 1000g 30     

27 Do 2000g 30     

28 
Zwykłe PR 

zagraniczne 

Przesyłki 
nierejestrowane 

najszybszej 
kategorii w obrocie 
zagranicznym poza 
obszarem Europy-

Do 50 g  10     

29 Do 100 g  10     

30 
Do 350g 

10     

31 

32 Do 500g 10     

Do 1000g 10     

33 Do 2000g 10     
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strefa C- Ameryka 
Pd, Środkowa i Azja 

34 Zwykłe PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
nierejestrowane 

najszybszej 
kategorii w obrocie 
zagranicznym poza 
obszarem Europy-
strefa B- Ameryka 

Pn, Afryka 

Do 50 g  10     

35 Do 100 g 10     

36 Do 350 g  10     

37 Do 500g 10     

38 Do 1000g 10     

39 Do 2000g 10     

40 Polecone krajowe 

Przesyłki 
rejestrowane 

niebędące 
przesyłkami 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
krajowym 

(ekonomiczne 
polecone) 

nadane u operatora 

wyznaczonego do 

świadczenia usług  
powszechnych 

 

Do 500g format S 35000     

41 Do 500g format M 1000     

42 Do 500g format L 1000     

43 Do 1000g format S 300     

44 Do 1000 g format 
M 

300     

45 Do 1000g format L 100     

46 Do 2000g format S 100     

47 Do 2000g format 
M 

100     

48 Do 2000g format L 100     

49 Zwrot przesyłek 
rejestrowanych 
ekonomicznych i 
priorytetowych  

Do 500g 150     

50 Do 1000g  20     

51 Do 2000g 20     

52 Polecone PR 
krajowe  

Przesyłki 
rejestrowane 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
krajowym 
(polecone 

priorytetowe) 

nadane u operatora 
wyznaczonego do 

świadczenia usług  

powszechnych 

 

Do 500g format S 1000     

53 Do 500g format M 150     

54 Do 500g format L 50     

55 Do 1000g format S 300     

56 Do 1000g format 
M 

300     

57 Do 1000g format L 200     

58 Do 2000g format S 100     

59 Do 2000g format 
M 

100     

60 Do 2000g format L 100     

61 Polecone krajowe 
EK ZPO 

Przesyłki 
rejestrowane 

niebędące 
przesyłkami 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
krajowym 
(polecone 

ekonomiczne) ze 
zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru 

nadane u operatora 

wyznaczonego do 
świadczenia usług  

powszechnych 

 

Do 500g format S 150     

62 Do 500g format M 60     

63 Do 500g format L 50     

64 Do 1000g format S 100     

65 Do 1000g format 
M 

50     

66 Do 1000g format L 50     

67 Do 2000g format S 100     

68 Do 2000g format 
M 

50     

69 Do 2000g format L 50     

70 Polecone PR 
krajowe ZPO 

Do 500g format S 150     

71 Do 500g format M 60     
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72 Przesyłki 
rejestrowane 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
krajowym 
(polecone 

priorytetowe) ze 
zwrotnym 

potwierdzeniem 
odbioru 

nadane u operatora 

wyznaczonego do 

świadczenia usług  
powszechnych 

 

Do 500g format L 50     

73 Do 1000g format S 100     

74 Do 1000g format 
M 

50     

75 Do 1000g format L 50     

76 Do 2000g format S 100     

77 Do 2000g format 
M 

50     

78 Do 2000g format L 50     

79 Polecone PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
rejestrowane 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
zagranicznym poza 
obszarem Europy-
strefa B- Ameryka 

Pn, Afryka 

Do 50 g 5     

80 Do 100g 5     

81 Do 350g 5     

82 Polecone PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
rejestrowane 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
zagranicznym strefa 

A- Europa (z 
Cyprem, Rosja i 

Izraelem) 

Do 50 g 5     

83 Do 100 g 5     

84 Do 350g 5     

85 Polecone PR 
zagraniczne 

Przesyłki 
rejestrowane 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
zagranicznym strefa 

C- Ameryka Pd, 
Środkowa i Azja 

Do 50 g 5     

86 Do 100g 5     

87 Do 350g 5     

88 Paczki krajowe 

Paczki rejestrowane 
niebędące 
paczkami 

najszybszej 
kategorii w obrocie 

krajowym 
(ekonomiczna) 

nadane u operatora 

wyznaczonego do 
świadczenia usług  

powszechnych 

 

Do 1 kg gabaryt A 120     

89 Do 1 kg gabaryt B 10     

90 Do 2 kg gabaryt A 20     

91 Do 2 kg gabaryt B 30     

92 Do 5 kg gabaryt A 300     

93 Do 5 kg gabaryt B 100     

94 Do 10 kg gabaryt A 100     

95 Do 10 kg gabaryt B 50     

96 Paczki zagraniczne 
Paczki rejestrowane 

niebędące 
paczkami 

najszybszej 
kategorii w obrocie 

zagranicznym 
obszar Europy-

Wielkiej Brytanii 

Do 1 kg 100     

97 Paczki PR krajowe Do 1 kg gabaryt A 50     
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98 Paczki rejestrowane 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
krajowym 

(priorytetowe) 

nadane u operatora 

wyznaczonego do 

świadczenia usług  
powszechnych 

Do 1 kg gabaryt B 50     

99 Do 2 kg gabaryt A 300     

100 Do 2 kg gabaryt B 20     

101 Do 5 kg gabaryt A 500     

102 Do 5 kg gabaryt B 100     

103 Do 10 kg gabaryt A 100     

104 Do 10 kg gabaryt B 50     

105 Paczki PR 
zagraniczne 

Paczki rejestrowane 
najszybszej 

kategorii w obrocie 
zagranicznym 

obszar Europy-
Belgia 

Do 1 kg  20     

106 Do 6 5     

107 Do 11 kg 5     

108 Usługa Zwrotne 
potwierdzenie 

odbioru w obrocie 
krajowym 

 4000     

109 Usługa Zwrotne 
potwierdzenie 

odbioru w obrocie 
zagranicznym 

100     

110 Opłata za stały 
odbiór 

korespondencji 
(listów/paczek) od 
Zamawiającego- 

opłata miesięczna 

36 miesięcy     

 
Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że: 
• zapoznaliśmy się ze opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne 
do przygotowania oferty, 
• uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
• w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w Załączniku nr 5 do ogłoszenia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 
• cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach 
określonych przez Zamawiającego. 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ............................................................................................................................................... 
2) ................................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................................ 
4) ................................................................................................................................................ 
5) ................................................................................................................................................ 
 
 

 

................................   ......................................………………………………... 

Miejscowość i data   imię i nazwisko/nazwa oraz podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, 

prowadzonym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w trybie określonym w art. 138o ustawy- Prawo 

zamówień publicznych, pn. Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

oświadczam/y, że: 

1.  spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu,  
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2. nie podlegam/-y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy- Prawo zamówień 

publicznych 

Jednocześnie oświadczam/-y, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  w błąd 

przy przedstawianiu informacji.  

 

…………………………………                                                                        . ……………………………………………. 

Miejscowość i data                                                                                            podpis Wykonawcy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

 

     Pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ USŁUG GŁÓWNYCH 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, 
prowadzonym przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka trybie określonym w art. 138o ustawy- Prawo 
zamówień publicznych, pn. Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka, na 
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu przedstawiamy wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert usług: 

Lp Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Odbiorca zamówienia 
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 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w tabeli.  

 
 

     

 …………………. dn. …………………   ……………………………… 

                      /podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu………. pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 
30/32 reprezentowanym przez:  

1. Justynę Sokołowską – Dyrektor Generalną Biura Rzecznika Praw Dziecka  

zwanym dalej Zamawiającym  

a  

firmą ..........................................................z siedzibą w ...........................................................................  

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: ........................ reprezentowaną 
przez:  
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1. ................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................  

zwaną dalej Wykonawcą,  

w wyniku postępowania pn. Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 
prowadzonego w trybie art.138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 
2018 r. poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188) w obrocie krajowym i zagranicznym, w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz 
ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.  

2. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:  

1) przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne,  

2) przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem odbioru 
krajowe i zagraniczne,  

3) przesyłki z zadeklarowaną wartością - przesyłkę rejestrowaną, za której utratę, ubytek zawartości 
lub uszkodzenie wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez 
nadawcę;  

4) paczki krajowe i zagraniczne – przesyłki rejestrowane.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia niniejszej umowy z uwzględnieniem zasad jego realizacji 
oraz wykaz orientacyjny ilości poszczególnych przesyłek zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
stanowiący jej integralną część.  

4. Integralną część umowy stanowi Ogłoszenie o zamówieniu oraz Oferta Wykonawcy. 

§ 2 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 lipca 2019 r. do wykorzystania maksymalnej 
wartości umowy brutto, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. 

2. W przypadku nie wykorzystania pełnej wartości umowy do dnia 30 czerwca 2022 r. Wykonawcy nie 
będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia dotyczące kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 
maksymalną ceną brutto określoną w § 3 ust. 1 umowy, a kwotą faktycznie wykorzystaną w okresie 
obowiązywania umowy, a także roszczenia odszkodowawcze.  

3. Odpowiedzialnym za monitorowanie wykorzystania środków w ramach maksymalnej wartości 
umowy Strony czynią Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy z miesięcznym 
okresem wypowiedzenia, w przypadku nierzetelnego wykonywania umowy przez Wykonawcę, tj. 
powtarzającego się dostarczania uszkodzonych przesyłek, opóźnienia w dostarczaniu, niezgodnego z 
umową przepakowywania przesyłek dostarczanych przez Wykonawcę.  

5. Wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 3 

Wartość umowy oraz warunki płatności 

1. Za maksymalną wartość umowy uważa się kwotę: ……………………….. 
(słownie:………………………………………………………………………) zł netto plus należny podatek VAT w 
wysokości: …………………………….(słownie: …………………………………….……...............) zł, co daje kwotę łączną 
wynoszącą:...........................................................……………………… (słownie:…………… 
………………………………………..…......................……..) zł brutto.  
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2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go każdego miesiąca 
następującego po miesiącu realizacji umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją 
wykonanych usług, płatną przelewem w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.  

3. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z 
powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ich liczby i 
wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny 
jednostkowe podane w formularzu cenowym. Cena oferty określona w formularzu cenowym zawiera 
wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.  

4. W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane – ilość i waga przyjętych przesyłek, stwierdzona 
będzie na podstawie zestawienia nadanych przesyłek, sporządzonego przez Zamawiającego i 
potwierdzona przez placówkę Wykonawcy. Natomiast zestawienie przesyłek, które nie są 
rejestrowane – ilość i waga zwróconych przesyłek, stwierdzona będzie na podstawie zestawienia 
zwróconych przesyłek, sporządzonego przez placówkę Wykonawcy.  

5. Każda z wystawionych co miesiąc faktur zawierać będzie miesięczną opłatę za odbiór przesyłek z 
siedziby Zamawiającego, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wystawienie 
odrębnych faktur na każdy rodzaj realizowanych w miesiącu usług.  

6. Określone w SOPZ rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są orientacyjne i mogą 
ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, 
tym samym oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w 
trakcie realizacji niniejszej umowy.  

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków pieniężnych na konto Wykonawca. 

§ 4 

Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trakcie realizacji 
umowy możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy:  

a) zmianę cen wykonywanych usług - jeżeli w czasie trwania umowy Wykonawca, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa wprowadzi nowy cennik świadczonych na podstawie tej umowy 
usług – zmianie może ulec wysokość opłat za usługi określone w formularzu ofertowym cen 
jednostkowych, o ile  zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego; 

b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących 
funkcjonowania rynku usług pocztowych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowo - przedmiotowego niniejszej 
umowy poprzez wyłączenie z zakresu niniejszej umowy części przesyłek pocztowych w przypadku 
zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy część przedmiotu umowy zostanie 
zastrzeżona dla Operatora Wyznaczonego przepisem prawa. W takim przypadku Strony sporządzą 
stosowny aneks dotyczący zmiany zakresu, ilości i wartości przedmiotu zamówienia. 

c) terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego; 

d) ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku powstania okoliczności 
powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym oraz w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

e) zmiany miejsca świadczenia usług, w przypadku zmiany adresu lokalizacji Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje, zgodnie z 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że zmiany określone w ust. 2 niniejszego paragrafu będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. b-d niniejszego paragrafu skutkujących 
zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony 
z pisemnym wnioskiem w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek należy 
złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami (w tym wyliczeniem kosztów tych zmian) oraz uzasadnieniem 
przedstawiającym wpływ zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.  
6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, wynikającego ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publiczno-prawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. c-d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, jaki będzie 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego. 
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
9. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5 

Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwej realizacji postanowień niniejszej umowy. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym 
powierzył obowiązki określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę.  

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu oddanym do dyspozycji 
Wykonawcę (pod pojęciem „mienie oddane” Zamawiający rozumie wszystko to, co zostaje oddane do 
dyspozycji Wykonawcę w celu realizacji umowy), obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie 
szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
tych obowiązków przez Wykonawcę.  

3. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie 
przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania.  

4. W przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonym naruszeniu i wyznaczyć 
Wykonawcy 7 dniowy termin do jego usunięcia i przywrócenia stanu zgodnego z umową. Bezskuteczny 
upływ wyznaczonego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z Wykonawcą.” 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

1) 3 % łącznej wartości (brutto) umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a które nie są wskazane w 
ustawie Prawo pocztowe,  

2) ustalonej w obowiązującej ustawie Prawo pocztowe, w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w danym dniu.  
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6. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, Zamawiającemu przysługuje 
odszkodowanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe.  

7. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi, Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 
dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. 

8. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

9. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej chyba, że 
nastąpiło to wskutek siły wyższej.  

10. Pomimo kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.  

11. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za świadczone usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
ustawowe odsetki.  

§ 6 

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy 

Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:  

1. Ze strony Wykonawcy: ………………………….……………….……….., tel. …………………..  

2. Ze strony Zamawiającego: …………………………………..………………, tel. …………………   

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych wyżej 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy.  

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 
2018 r. poz. 1000). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego 
z przepisami ww. ustawy. Zamawiający realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 
określone w przywołanej ustawie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 poz. 80); ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986), ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), Kodeksu postępowania 
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 
730), Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, 1467, 
1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385, 2432, z 2019 r. poz. 55, 60.)  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 
Strony, pod rygorem nieważności.  

5. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  

6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

7. Integralną częścią niniejszej umowy są n/w załączniki:  

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami  

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 3 - aktualny odpis KRS/ CEiDG Wykonawcy 

 

                     Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca : 


