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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219650-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Samochody osobowe
2016/S 122-219650
Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Osoba do kontaktów: Marcin Rososiński, Warszawa
00-940, Polska. Tel.: +48 226565008. Faks: +48 226565915. E-mail: marcin.rososinski@poczta-polska.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.6.2016, 2016/S 105-188076)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34110000
Samochody osobowe
Zamiast:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wynajem fabrycznie nowych samochodów osobowych na okres 60 miesięcy, w tym:
1. jako zamówienie podstawowe:
1) 61 samochodów w segmentach C, D, E/D;
2)1 samochód osobowy do przewozu 9 osób.
2. jako zamówienie opcjonalne:
1) 54 samochody osobowe w segmentach C, D, E/D.
Zamawiający wymaga zaoferowania jednej marki pojazdów dla segmentów E/D, D, C, jednocześnie Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie innej marki dla pojazdu z możliwością przewozu 9 osób (w tym kierowcy).
VI.3) Informacje dodatkowe:
12. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w opakowaniu gwarantującym zachowanie
poufności i nienaruszalności wniosku. Opakowanie należy oznakować w niżej podany sposób:
— nazwa i adres Wykonawcy,
— adresat – Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
— z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – PI01/068/2016 – dostawa samochodów
osobowych w ramach wynajmu” – nie otwierać do dnia 23.6.2016 do godz.
14:30.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
22.6.2016 (16:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.6.2016 (14:00)
Powinno być:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wynajem fabrycznie nowych samochodów osobowych na okres 60 miesięcy, w tym:
1. jako zamówienie podstawowe: 61 samochodów w segmentach C, D, E/D;
2. jako zamówienie opcjonalne: 54 samochody osobowe w segmentach C, D, E/D.
Zamawiający wymaga zaoferowania jednej marki pojazdów dla segmentów E/D, D, C.
VI.3) Informacje dodatkowe:
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12. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w opakowaniu gwarantującym zachowanie
poufności i nienaruszalności wniosku. Opakowanie należy oznakować w niżej podany sposób:
— nazwa i adres Wykonawcy,
— adresat – Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
— z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – PI01/068/2016 – dostawa samochodów
osobowych w ramach wynajmu” – nie otwierać do dnia 11.7.2016 do godz. 14:30.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
8.7.2016 (16:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.7.2016 (14:00)
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