OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: PI.TPZKr.2600.69.2017

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów
al. Kościuszki 5/7, 90- 940 Łódź
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego na

Dostawę kopert z nadrukiem i bez nadruku

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kopert z nadrukiem reklamowym i bez nadruku dla:
POL OWiK w Łodzi, których rodzaj i ilości docelowe określa Załącznik nr 3 do SIWZ- Specyfikacja
rodzajowo - ilościowa (formularz cenowy).
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 do projektu umowy. Bezwzględny termin wydrukowania
zamówionego materiału w określonej szacie graficznej wraz z dostawą do siedziby jednostki
organizacyjnej Zamawiającego wskazanej w zał. nr 2 do projektu umowy, wynosi 3 dni robocze od daty
otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Przy czym, za dni robocze przyjmuje się 5 dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku. Za dzień otrzymania zamówienia przez Wykonawcę uznaje się następny dzień
roboczy po dniu przesłania zamówienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega, iż gwarantuje zakup 70% ilości docelowych materiałów, o których mowa w
Załączniku Nr 3 do siwz, z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem wartości umowy. Pozostałe 30%
ilości docelowych lub ich część może zostać zamówione w zależności od woli Zamawiającego. Nie
wykupienie przez Zamawiającego pozostałych 30% ilości docelowych nie może stanowić podstawy do
roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu nie zrealizowania umowy.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia oraz innych
postanowień nie ujętych powyżej.
5. Termin realizacji zamówienia: od 22 listopada 2017 do 21 września 2018 roku lub do wyczerpania
limitu kwotowego przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
http://przetargi.poczta-polska.pl/
8. Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 90-940 Łódź, Al. Kościuszki 5/7,
pok. 309 – sekretariat (III piętro).
9. Termin składania ofert: do dnia 31.07.2017 roku do godz. 10:00.
10. Otwarcie ofert jest niejawne.

