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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B
Szczecin
71-615
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Jadwiżyc
E-mail: urszula.jadwizyc@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w
Szczecinie. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.24.2018
Numer referencyjny: SZC.WOP.260.24.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
64110000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym
jak i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz
ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (Dz.U. z 2017
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r. poz. 1481 z późń. zm.) dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Szczecinie,
Sekcji Zamiejscowych i Biurach Terenowych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Szczegołowy opis w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, Sekcje Zamiejscowe i Biura Terenowe
oraz Filia Archium Zakładowego w Łobzie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym
jak i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz
ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (Dz.U. z 2017
r. poz. 1481 z późń. zm.) dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Szczecinie,
Sekcji Zamiejscowych i Biurach Terenowych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Szczegółowy opis zamówienia w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienie tj. posiada
wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na
wykonywanie działalności pocztowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późń. zm.).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 200.000 zł.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują
dwie usługi świadczone na rzecz jednostek sektora finansów publicznych polegające na świadczeniu usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym każda wykonywana przez okres minimum 1 roku oraz wartości
nie mniejszej niż 200.000 zł każda.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą o cechach określonych w pkt 3.8
Ogłoszenia o zamówieniu w miejscowościach w których posiada siedzibę Zamawiający oraz podległe Sekcje
Zamiejscowe. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu) oraz na podstawie
dołączonego do oferty wykazu placówek nadawczych.
c) Zamawiający wymaga, aby punkt odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych)o cechach
określonych w pkt 3.9 Ogłoszeniu o zamówieniu znajdował się na terenie każdej gminy na obszarze działania
jednostek Zamawiającego (tj. powiatów gryfickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, łobeskiego, gryfińskiego,
myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego, stargardzkiego oraz miast na prawach powiatu
Szczecina i Świnoujścia). Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do Ogłoszenia) oraz na podstawie dołączonego do oferty
wykazu punków odbioru przesyłek (awizowanych).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiące załącznik do ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, ul. Matejki 6 B, 71-615 Szczecin
wpokoju nr 10 parter – sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa oraz oferenci.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2018

