Informacja z otwarcia ofert
Nasz znak: PI.T.P.Z.LU.2600.1.1.2019.MS
Data:

28.02.2019 r.

Sprawa: informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonywanie czynności ekspedycyjno-rozdzielczych na terenie WER Warszawa”, nr ref.
postępowania P.I.T.P.Z.LU.2600.1.2019.
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zamówień Terenowych w Lublinie, na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp), przekazuje
poniżej informację z otwarcia ofert w ww. postępowaniu. W terminie składania ofert, wyznaczonym na dzień
27.02.2019 r. do godz. 11:00, w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
1) Zgodnie z rozdziałem XIII pkt 1 SIWZ jedynym kryterium oceny ofert jest cena – stanowiąca wagę 100%.
2) Szczegółowe zestawienie ofert wraz z cenami oraz kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia odpowiednio do części zawierają poniższe tabele:

Nr oferty

Nr oferty
z Platformy

1

0568

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Wartość oferty
(brutto w zł)

Kwota, którą
Zamawiający zamierza
przeznaczyć na
sfinansowanie
zamówienia brutto w zł

Manbroker sp. z o.o. ul. Macierzy Szkolnej 4
80-308 Gdańsk

8 632 637,90

4 958 610,78

3) Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nie może nastąpić później niż
po upływie 1 tygodnia liczonego od dnia zawarcia umowy. Okres 1 tygodnia, pomiędzy zawarciem a
rozpoczęciem wykonania umowy, Wykonawca przeznaczy na przygotowanie się do świadczenia Usługi
poprzez zebranie zespołu osób wykonujących umowę w imieniu Wykonawcy oraz ich przeszkolenie.
Umowa będzie świadczona do dnia 31.12.2019 r. lub do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za wykonanie
przez Wykonawcę usługi osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego wskazanego w § 5 ust.1 umowy
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4) Warunki płatności: w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej

faktury.
Ponadto, stosownie do zapisu rozdz. VI pkt 9 SIWZ, Zamawiający przypomina Wykonawcom
o obowiązku złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia
na

Platformie

Zakupowej

i

stronie

internetowej

Zamawiającego

informacji,

oświadczenia

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp.

2

