OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
ogłasza
przetarg odrębny nieograniczony prowadzony przez:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Katowicach,
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice,
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl,
którego przedmiotem jest:
Dostawa artykułów spożywczych do jednostek Poczty Polskiej S.A.
(OSW "Dąb" i OSSiR "Mauritius")
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów spożywczych do jednostek Poczty Polskiej S.A. (OSW "Dąb"
i OSSiR "Mauritius") wskazanych w załączniku nr 1 do siwz /umowy:
1) dla „OSW Dąb” Ustroń - Jaszowiec
− część 1 - artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe
− część 2 - nabiał
− część 3 - mięso i wędliny
− część 4 - pieczywo
− część 5 - ryby i przetwory rybne
− część 6 - lody
− część 7 - owoce i warzywa
− część 8 - alkohol (wysoko %, wina i piwa) i papierosy
2) dla „OSSiR Mauritius” Szklarska Poręba
− część 9 - artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe
− część 10 - nabiał
− część 11 - mięso i wędliny
− część 12 - pieczywo
− część 13 - ryby i przetwory rybne
− część 15 - lody
− część 15 - owoce i warzywa
− część 16 - alkohol (wysoko %, wina i piwa) i papierosy
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą wyszczególniony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
www.poczta-polska.pl w zakładce Przetargi.
5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Łukasz Misiok, tel.: 32 60 94 949, e-mail: lukasz.misiok@poczta-polska.pl
2) pod względem proceduralnym:
Katarzyna Derlatka tel.: 32 25 32 152 e-mail: katarzyna.derlatka@poczta-polska.pl
6. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy przetargowej w terminie zgodnym z ofertą, przy czym
nie przekraczając 30.01.2018r (zgodnie z § 4 ust 1 umowy).
7. Otwarcie ofert jest niejawne.
8. W postępowaniu o zamówienie odrębne Poczta Polska S.A. zastrzega wobec wykonawców, że jedynym
sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony
Poczty Polskiej S.A. przekazywana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy
lub zobowiązania do zawarcia umowy.
9. Miejsce i termin składania ofert: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, pl. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej 7, 40-940 Katowice, Sekretariat – pok. 433, IV p. do dnia 20.10.2017r., do godz. 11:15.
ZATWIERDZAM JW

ZATWIERDZAM JP

Dyrektor Operacyjny ds. Administracji
/- / Mariusz Tarnawski
(podpis nieczytelny)

Kierownik Wydziału Zakupów
/- / Krzysztof Kamiński
(podpis nieczytelny)

