Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.148.2017

ZATWIERDZAM:
Poznań, dnia 30.11.2017 r.

Z-ca DYREKTORA REGIONU
SIECI
/-/ Tomasz Ochliński

KIEROWNIK
WYDZIAŁU ZAKUPÓW w POZNANIU
/-/ Marcin Nowak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rokietnica, w gminie Rokietnica”

W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” zastąpione
jest skrótem SIWZ

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.148.2017

Rozdział I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:
"Poczta Polska S.A."
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
Postępowanie prowadzone jest na rzecz:
„Poczta Polska S. A.”
Region Sieci w Poznaniu
ul. Kościuszki 77, 60-942 Poznań
będące jednostką organizacyjną Zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest przez:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
fax: +48 61 869-71-34,
e-mail: przetargi@poznan.poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00

00

godziny urzędowania 8 – 15

(od poniedziałku do piątku)

Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować do jednostki
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej niniejsze postępowanie.
2. Postępowanie o
Zamawiającego.

zamówienia

odrębne

jest

prowadzone

na

podstawie

wewnętrznych

przepisów

3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny. Zakres ujawnianych informacji zawarty został w Rozdziale
XI SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru
którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji. Negocjacje zostaną przeprowadzone
z Wykonawcami zaproszonymi do danego etapu postępowania oraz spełniającymi wymagania zawarte
w SIWZ.
7. Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja
ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi
obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
8. W wyniku niniejszego postępowania, zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie
wyłoniona jako najkorzystniejsza ekonomicznie.
Rozdział II.
CPV:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
64110000-0

Usługi pocztowe

64114000-8

Usługi okienka pocztowego
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1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rokietnica, w gminie
Rokietnica.
UWAGA:
Pożądane przez Zamawiającego godziny funkcjonowania Agencji Pocztowej:
•

poniedziałek od 9 do 20

•

wtorek – piątek od 9 do 19

•

soboty, niedziele i święta – nieczynne.

00

00

00
00

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynikający z realizacji przedmiotu zamówienia opisany jest
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
1) W ramach zamówienia Zamawiający m. in. zobowiązuje się do:
a)

bezpłatnego przeszkolenia Wykonawcy, bądź upoważnionych przez niego osób wskazanych w
„Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ. Szkolenie o którym mowa, nie jest obowiązkowe, w przypadku zawarcia z tym samym
agentem pocztowym kolejnej, następującej po sobie umowy agencyjnej;

b)

dostarczenia cenników, informacji dla klientów, przepisów niezbędnych do prowadzenia działalności
agencyjnej, w tym Wytyczne dla Agenta Pocztowego stanowiące kompendium wiedzy o charakterze
instrukcyjno – wykonawczym;

c)

wyposażenia Agencji w specjalistyczny sprzęt (tj. waga paczkowa, waga listowa, datownik,
nadawcza skrzynka pocztowa), wymagane oprogramowanie komputerowe, tj. „Poczta 2000”,
rekwizyty, materiały, tj. druki manipulacyjne oraz inny niezbędny sprzęt do prowadzenia Agencji
(poduszka do datownika, podkładka gumowa pod datownik, przyrządy pomiarowe);

d)

bieżącego zaopatrywania Wykonawcy w znaczki i inne walory oraz wartości niezbędne do
świadczenia usług;

e)

dostarczenia elementów wizualizacyjnych do oznakowania Agencji Pocztowej na zewnątrz
i wewnątrz.

2) W ramach zamówienia Wykonawca m. in. zobowiązany jest do:
a)

wyposażenia Agencji w komputer z procesorem dwurdzeniowym, min. 2 GB pamięci RAM, min. 80
GB wolnego miejsca na dysku twardym, 2 wolne porty USB, klawiatura z blokiem numerycznym,
mysz, kartę graficzną i monitor obsługujące rozdzielczość min. 1024x768, drukarkę zapewniającą
czytelny wydruk min. czarno-biały, system operacyjny MS Windows XP (+SP3) lub nowszy, program
antywirusowy z możliwością aktualizowania sygnatur w okresach nie dłuższych niż miesiąc
kalendarzowy, przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 7.0 lub wyższa, łącze stałe min.
1024 kb/s;

b)

dostarczenia ,materiału pocztowego (przyjętego po odprawie priorytetowej) do urzędu macierzystego
UP Przeźmierowo, po zakończonym dniu pracy własnym transportem,

c)

dysponowania tytułem prawnym do lokalu, w którym ma być prowadzona Agencja Pocztowa, co
najmniej na czas trwania umowy;

d)

dysponowania lokalem, w którym ma być prowadzona działalność, spełniającym warunki określone
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.), tj.:

e)

•

lokal powinien być dobrze widoczny i łatwo dostępny dla klientów,

•

preferowane usytuowane lokalu na poziomie parteru nieruchomości,

•

lokale znajdujące się w centrach handlowych usytuowane mają być wyłącznie na poziomie
„0” – parter,

obsługi klientów wewnątrz lokalu, w którym Wykonawca otworzy Agencję Pocztową,
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f)

dostosowania lokalu Agencji Pocztowej do obsługi osób niepełnosprawnych w sposób uzgodniony
ze Zleceniodawcą, w szczególności: posiadania wejścia równego z poziomem chodnika lub dzwonka
dla przywołania obsługi, oznaczenia specjalnym piktogramem stanowiska obsługi klienta (obsługa
klientów niepełnosprawnych),umożliwienia umieszczenia przed lokalem, w którym znajduje się
agencja pocztowa nadawczej skrzynki pocztowej w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie
z niej przez osobę niepełnosprawną;

g)

zapewnienia miejsca umożliwiającego poufne wypełnianie blankietów i innych druków;

h)

wyodrębnienia stanowiska pocztowego (okienka) umożliwiającego wyłączne świadczenie czynności
pocztowych; oznaczonego w widoczny sposób (przykładowa koncepcja aranżacji lokalu określona
została w Załączniku nr 3 do projektu umowy)

i)

nie prowadzenia działalności będącej działalnością konkurencyjną w stosunku do usług
świadczonych na rzecz Zamawiającego;

j)

nie prowadzenia działalności zakłócającej swobodną obsługę klientów Agencji.

3) Pracownicy Wykonawcy:
a)

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia osobiście lub przy pomocy osób do tego
upoważnionych, wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) lit. a), na swój koszt
i ryzyko, po uprzednim uzgodnieniu i przeszkoleniu tych osób przez Zamawiającego.
Warunkiem uruchomienia Agencji Pocztowej jest uzyskanie przez agenta (pracowników
zatrudnionych przez Wykonawcę) pisemnego oświadczenia potwierdzającego zdobycie
wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji usług objętych umową agencyjną
wystawione przez Naczelnika urzędu macierzystego.

b)

wykonywanie przedmiotu zamówienia przez inne osoby niż wskazane w wykazie, o którym mowa
w pkt 1 ppkt 1) lit. a), wymaga pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i aktualizacji
ww. wykazu;

c)

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, które upoważnił do wykonywania
czynności związanych z realizacją zamówienia;

d)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób upoważnionych przez Wykonawcę.

4) Wynagrodzenie Wykonawcy:
a)

wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne miesięcznie z dołu i może być ustalone w formie:
- sumy wartości brutto z tytułu uzyskanych stawek/prowizji, ekstra prowizji należnej, gdy prowizja
przekracza wysokość kwoty gwarantowanej, dodatku za dostosowanie agencji do wydawania
przesyłek sądowych, dodatku za wyspecjalizowanie agencji oraz zwrotu kosztów transportu za
dostarczenie materiału rozliczeniowego z dnia pracy agencji do urzędu macierzystego w formie
miesięcznego ryczałtu określonego na podstawie stawek Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 271 z późniejszymi zmianami),
lub
- kwoty gwarantowanej, dodatku za dostosowanie agencji do wydawania przesyłek sądowych,
dodatku za wyspecjalizowanie agencji pocztowej oraz zwrotu kosztów transportu za dostarczenie
materiału rozliczeniowego z dnia pracy agencji do urzędu macierzystego w formie miesięcznego
ryczałtu określonego na podstawie stawek Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy z dnia
25 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 271 z późniejszymi zmianami). Jeżeli wysokość prowizji nie
przekroczy wysokości kwoty gwarantowanej, Wykonawcy wypłacana jest tylko kwota
gwarantowana
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
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b)

Wykonawca będzie na bieżąco informowany o wysokości wypracowanego przychodu oraz ilości
prawidłowo opracowanych przesyłek awizowanych za dany miesiąc przez Zamawiającego za
pośrednictwem urzędu macierzystego,

c)

za okres szkolenia, o którym mowa w ppkt.1 lit. a) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

5) Weksel in blanco:
a)

zabezpieczenie należności od Wykonawcy z tytułu niedoborów oraz odszkodowania związanych
z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem usług pocztowych stanowi weksel in blanco wraz
z deklaracją upoważniającą Zamawiającego do jego wypełnienia,

b)

weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Wykonawcę (wystawcę) i jego
małżonka (za wyjątkiem rozdzielności majątkowej) w obecności pracownika Zamawiającego,
upoważnionego do przyjmowania weksli lub dostarczone do Zamawiającego z notarialnie
poświadczonymi podpisami tych osób najpóźniej w dniu podpisania umowy,

c)

Zamawiający ma prawo wypełnić weksel kwotą odpowiadającą wartości niedoborów Wykonawcy
oraz odszkodowań wypłacanych na skutek złożonych reklamacji,

d)

Wzór weksla i deklaracji wekslowej stanowią odpowiednio Załączniki Nr 6 i 7 do projektu umowy.

6) Mienie:
a)

Zamawiający przekaże Wykonawcy mienie na podstawie umowy użyczenia sprzętu, stanowiącej
Załącznik nr 13 do projektu umowy - wyposażenie Agencji w specjalistyczny sprzęt oraz wymagane
oprogramowanie oraz rekwizyty niezbędne do prowadzenia Agencji,

b)

z chwilą przekazania mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego zniszczenie bądź utratę.

2. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym
Załącznik Nr 3 do SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia:
od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
Uwaga:
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi po przeszkoleniu Wykonawcy i osób przez
niego upoważnionych oraz po przystosowaniu lokalu, w którym Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Podstawy i warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3
do SIWZ.
Rozdział III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie,
w szczególności:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) dysponują potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia.
Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku podstaw do
odrzucenia oferty Wykonawcy, potwierdza się poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale IV pkt 5
SIWZ.
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Rozdział IV.

ZASADY SKŁADANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz
z kalkulacją ceny – będącą Załącznikiem Nr 1 do Formularza ofertowego;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że Wykonawcę (tj. osobę fizyczną,
wspólnika spółek jawnych, partnera lub członka zarządu spółek partnerskich, komplementariusza spółek
komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, urzędującego członka organu zarządzającego osób
prawnych) nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że wobec podmiotów zbiorowych sąd
nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
f)

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona będzie agencja pocztowa. Okres,
na jaki agent uzyskał tytuł prawny do lokalu nie może upływać przed terminem, do którego będzie
obowiązywać umowa agencyjna.

g) pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty zawierające umocowanie do złożenia i podpisania
pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy czynności tych dokonuje
pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie;
h) umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka
cywilna.

6. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii
muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę.
2) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z zasadami
reprezentacji wynikającymi z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika,
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
3) Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
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4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
5) Wykonawca może złożyć inne dokumenty, niż wymagane przez Zamawiającego, nie stanowiące części
oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne, itp. Dokumenty takie muszą stanowić odrębną część,
niezłączoną z ofertą w sposób trwały.
6) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, określonych w pkt 5 pkt b), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty nie mogą być wystawione
wcześniej niż wskazano wyżej.
7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający żąda
przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,
b) pełnomocnictwo osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie
w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, dokładnie określające zakres umocowania,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt b) SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie,
d) pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład podmiotów
występujących wspólnie.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1)

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.

2)

Oferta wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej,
w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3)

Zaleca się, aby wszystkie zapisane kartki oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami były
ponumerowane i parafowane przez upoważnione osoby, przy czym przynajmniej na formularzu oferty
podpis (podpisy) muszą być wraz z pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy.

4)

Wszelkie kopie dokumentów lub ich odpisy należy opatrzyć klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM”, oraz powinny być poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

5)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być wykonane w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność
z oryginałem.

6)

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

7)

Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji
(treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ). Zaleca się żeby formularz oferty stanowił pierwszą stronę
oferty.

8)

Zaleca się, aby oferta była spięta w sposób trwały uniemożliwiający dekompletację.

9)

Wykonawca w ramach oferty może wypełnić druki stanowiące Załączniki do SIWZ, lub sporządzić
własne, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorach.

10)

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom.

11)

Wykonawca wskazuje
podwykonawcom.

w

ofercie

część

zamówienia,

którego

wykonanie

powierzy
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12)

Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców i nadzór nad nimi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działalność podwykonawców jak za własną.

13)

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub
wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego
w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca określonego w pkt 8 ppkt 1).
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY – „Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości
Rokietnica” z dopiskiem: "nie otwierać przed 08.12.2017 r. godz. 11:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.

14)

Opakowanie oferty
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy zabezpieczyć
w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
b) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w pkt 8 ppkt 1)
i oznaczone adnotacją „Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rokietnica” z
dopiskiem: "nie otwierać przed 08.12.2017 r. godz. 11:00"

8. Termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2017 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
pok. nr 115 - SEKRETARIAT
2) Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
3) Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
4) Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
5) Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
Rozdział V.

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ

1. Wykonawca określi cenę ofertową w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego lub
sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorze.
2. Wykonawca musi przedstawić kalkulację ceny oferty w oparciu o Załącznik do formularza ofertowego.
3. Wszystkie wartości oraz ceny jednostkowe w ofercie muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Zaokrągleń należy dokonywać zgodnie z zasadami matematycznymi.
Uwaga:
Zamawiający zaznacza, iż dane zawarte w kol. 5 Załącznika do formularza ofertowego stanowią jedynie
szacunkowe ilości i wartości, jakie Zamawiający przyjął w celu oszacowania przez Wykonawcę ceny
ofertowej i tym samym wyłonienia oferty najkorzystniejszej.
Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia należy mieć na uwadze, że:
- koszty prowadzenia Agencji ponosi Wykonawca oraz
- wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Wykonawca w kol. 4 Załącznika do formularza ofertowego zobowiązany jest wskazać stawki/prowizje
(brutto) i na ich podstawie w oparciu o szacunkowe ilości i wartości wskazane w kol. 5 dokonać
obliczenia wartości brutto.
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Za wyjątkiem:
poz. 21 i 22 dotyczącej:
• sprzedawanych znaczków pocztowych/walorów filatelistycznych do 1000,00 zł) – 4%,
• sprzedawanych znaczków pocztowych/walorów filatelistycznych(od 1000,01 do 3000,00 zł) – 5%,
w poz. 55 dotyczącej:
• ekstra prowizji (należna gdy prowizja przekracza wysokość kwoty gwarantowanej) od uzyskanej
kwoty prowizyjnej do 1000,00 zł – 2% ,
• ekstra prowizji (należna gdy prowizja przekracza wysokość kwoty gwarantowanej) od uzyskanej
kwoty prowizyjnej – 4%,
gdyż na podstawie szacowania wartości dla przedmiotowego postępowania Zamawiający przyjął
stałą stawkę procentową.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w szczególności polegające na
niezgodności oferty z SIWZ,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział VI.

OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, Zamawiający żąda niezwłocznego ich
potwierdzenia w formie pisemnej.
W przypadku przekazywania droga elektroniczną ww. dokumenty należy przesyłać w formie skanu (plik
zapisany w formacie PDF). W temacie wiadomości należy podać znak postępowania PI15/PZPoz/201/148/17.
Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego należy składać zgodnie
z Rozdziałem IV pkt 7 SIWZ .
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Magdalena Kurczewska,
Rozdział VII.

TRYB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

1. Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ
1) Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia w formie określonej w niniejszej SIWZ w Rozdziale VI pkt 1), na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może zgłosić, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert,
zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
3) Zamawiający ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikować zapisy SIWZ w ramach odpowiedzi
udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy. Każda taka zmiana staje się wiążąca w momencie jej
wprowadzenia.
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4) Zmiany w SIWZ oraz odpowiedzi przesyła się wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
o zamówienie i zamieszcza na stronie internetowej na której był zamieszczony SIWZ.
5) Jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, termin składania ofert może zostać przedłużony o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian.
6) W przypadku, gdy pytanie dotyczy jednego Wykonawcy, a odpowiedź nie powoduje konieczności
dokonania zmian w SIWZ, odpowiedź może być udzielona tylko zadającemu pytanie.
7) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być składane na adres:
„Poczta Polska S.A.” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
8) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, który je
wnosi.
Rozdział VIII.

WADIUM

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
Rozdział IX.

ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zostać wezwany do niezwłocznego usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w ofercie.
Brak reakcji ze strony Wykonawcy, odmowa usunięcia błędów lub uzupełnienia braków może stanowić
podstawę do odrzucenia oferty.
2. W trakcie postępowania, po otwarciu ofert, Zamawiający będzie prowadził negocjacje z Wykonawcami, którzy
złożyli ważne oferty. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia.
3. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
4. Oferta zostaje odrzucona, jeżeli:
1) w odniesieniu do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, jest postawiony w stan likwidacji lub
ogłoszono jego upadłość;
2) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę;
3) Wykonawca pozostaje z Zamawiającym w sporze,
4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia.
5. Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:
a) została złożona po terminie składania ofert,
b) w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania o zamówienie Wykonawca nienależycie zrealizował umowę
zawartą z Zamawiającym, nie wyrządzając szkody Zamawiającemu,
c) zakres zamówienia albo zaoferowane przez Wykonawcę warunki realizacji w sposób oczywisty
przekraczają jego możliwość organizacyjne, wykonawcze lub finansowe,
d) oferta jest niezgodna z SIWZ lub zaproszeniem do składnia ofert w zakresie przedmiotu zamówienia,
warunków dostaw, treści umowy.
Rozdział X.

ZAKRES INFORMACJI UJAWNIANYCH PODCZAS POSTĘPOWANIA

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie i miejscu
podpisania umowy.

2. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o zakończeniu postępowania.
3. W przypadku unieważnienia postępowania wszyscy Wykonawcy zostaną poinformowani o unieważnieniu.
Rozdział XI.

UMOWA

1. Realizacja zamówienia
Zamawiającego.

zostanie

powierzona

Wykonawcy,

którego

oferta

zostanie

przyjęta

przez

2. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty Wykonawcy oraz
ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
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4. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – na etapie zawierania umowy wybrany
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Przed podpisaniem umowy agencyjnej Zamawiający wymaga od agenta przedstawienia dowodu osobistego.
Rozdział XII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla własnego in blanco
wraz z deklaracją wekslową, stanowiące Załączniki nr 6 i 7 do projektu umowy.
Rozdział XIII.

Rozdział XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wraz z kalkulacją ceny – WZÓR
Załącznik Nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – WZÓR
Załącznik Nr 3 - Projekt umowy wraz z załącznikami
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: …………………………………………………………………...........................…………..
Siedziba: ………………………………………………………………...........................…………...
Adres do korespondencji: …………………………………………………………...........................
Nr telefonu/faks: ………………………………………………………………...........................……
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………
Nr NIP: ……………………………………………… Regon: …………..…………..........................

W związku z ogłoszonym postępowaniem n a:
„Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rokietnica, w gminie Rokietnica”

I.

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto
Określenie ceny oferty:
cena ofertowa brutto: ............................................................................. zł
(słownie: cena ofertowa brutto:
………………………………................................................................................................................ zł)
zgodnie z załączoną kalkulacją cenową (Załącznik do Formularza ofertowego)

II.

Adres lokalu, w którym będą wykonywane usługi objęte zamówieniem:
…………………………………………………………………………………………………………
Do lokalu, w którym zamierzamy uruchomić Agencję Pocztową dysponujemy następującym tytułem prawnym:
…………………………………………………………………………………………
W w/w lokalu zorganizujemy wyodrębnione stanowisko pocztowe (okienko) dedykowane wyłącznie do
realizacji usług pocztowych.

III.

Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)

IV.

Oświadczamy, że:
1. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
2. dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. dysponujemy potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia,
4. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
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5. akceptujemy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i projekcie umowy,
6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego
świadczenia umownego,
7. zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami określonymi
w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty,
8. złożona oferta jest wiążąca przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu składania
ofert,
9. zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie weksla własnego
in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku wybrania naszej oferty.

V.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
1
powierzy podwykonawcom.
Nazwa części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

............................... dn. .................... 2017 r.
...................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
...................................................
pieczątka firmy

1

W przypadku, gdy Wykonawca nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom należy skreślić punkt VI Formularza ofertowego.
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Załącznik nr do Formularza ofertowego

KALKULACJA CENY
dla Agencji Pocztowej w miejscowości w miejscowości Rokietnica, w gminie Rokietnica

Lp.

Rodzaj czynności

1.

2.

max stawka/prowizja
(brutto)

3

Podstawa
wyliczenia
prowizji
4

stawka/
prowizja
(brutto)
propozycja
Wykonawcy*
5

średnie
miesięczna
ilość/
wartość

Wartość
brutto
(kol.4x5)

6

7

Klient indywidualny

1

przesyłek listowych poleconych
do 2 000 g (priorytetowych)

0,50 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…..zł

2 631

……………… zł

2

przesyłek listowych poleconych
do 2 000 g (ekonomicznych)

0,30 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…..zł

1 047

………………zł

3

przesyłek listowych z
zadeklarowaną wartością do 2
000 g

2,20 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…..zł

1

……………… zł

4

przesyłek Global Expres w
obrocie zagranicznym

0,50 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…..zł

10

…………………zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…..zł

1

za jedną przyjętą
przesyłkę

…..zł

1

za jedną przyjętą
przesyłkę

…..zł

1

przesyłek listowych poleconych
ekonomicznych do 2 000 g

0,30 zł

przyjmowanie

5

przesyłek zawierających
obowiązkowe egzemplarze
biblioteczne

przesyłek listowych poleconych
ekonomicznych do 2 000 g z
zadeklarowaną wartością

2,20 zł
paczek pocztowych do 10 000 g
(ekonomicznych) w tym z
zadeklarowaną wartością

4,00 zł

6

przesyłek dla ociemniałych w
obrocie krajowym i zagranicznym

0,40 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…..zł

1

……………… zł

7

przesyłek paczka MINI

0,30 zł

za jedną przyjętą
paczkę

…..zł

5

…..zł

8

paczek pocztowych w obrocie
zagranicznym

4,00 zł

za jedną przyjętą
paczkę

…zł

27

……………… zł

9

przesyłek EMS w obrocie
zagranicznym

5,00 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

….zł

1

………………..zł

10

usług dodatkowych do przesyłek
rejestrowanych krajowych i
zagranicznych z wyłączeniem
paczek pocztowych w obrocie
krajowym, paczek pocztowych z
zadeklarowaną wartością w
obrocie krajowym, Paczek 24,
Paczek 48, Paczek +, Pocztex
Expres 24:
- potwierdzenie odbioru,
- potwierdzenie doręczenia albo
zwrotu

0,10 zł

za jedną usługę
dodatkową

…zł

382

……………… zł
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przekazów pocztowych

2,20 zł

za jeden przyjęty
przekaz

…zł

20

……………… zł

12

Ekspresu Pieniężnego

2,50 zł

za jedno przyjęte
zlecenie wypłaty

…zł

4

……………… zł

13

wpłat na rachunki bankowe

1,10 zł

za jedną przyjętą
wpłatę

….zł

1 567

……………….zł

14

wpłat opłat abonamentowych

1,00 zł

za jedną
operację

…zł

18

……………… zł

15

paczek pocztowych do 10 000 g
w obrocie krajowym wraz z
usługami dodatkowymi

28 %

od wartości
opłaty zgodnie z
cennikiem

…zł

2 280,00 zł

……………… zł

16

paczek pocztowych z
zadeklarowaną wartością do
10 000 g w obrocie krajowym
wraz z usługami dodatkowymi

28 %

od wartości
opłaty zgodnie z
cennikiem

…zł

50,00 zł

……………… zł

przesyłek Paczka+ wraz z
usługami dodatkowymi

28 %

od wartości
opłaty zgodnie z
cennikiem

…zł

870,00 zł

……………… zł

przesyłek Paczka 24, Paczka 48
wraz z usługami dodatkowymi

28 %

od wartości
opłaty zgodnie z
cennikiem

…zł

3 856,01 zł

……………… zł

przesyłek Pocztex Ekspres 24
wraz z usługami dodatkowymi

28 %

od wartości
opłaty zgodnie z
cennikiem

…zł

139,65 zł

……………… zł

od wartości
przyjętej
przedpłaty

…zł

5,00 zł

……………… zł

4%

x

17

18

19

20

przyjmowanie – usługi z opłatą prowizyjną

11

przedpłat na prenumeratę

6%

znaczków pocztowych i walorów
filatelistycznych

4%

znaczków pocztowych i walorów
filatelistycznych

5%

znaczków pocztowych i walorów
filatelistycznych

6%

24

kartek pocztowych z
nadrukowanym znakiem opłaty

4%

25

kopert z nadrukowanym znakiem
opłaty

4%

26

kopert, opakowań do przesyłek
pocztowych

20%

27

opakowań do usługi Paczka MINI

21

23

sprzedaż

22

0,60 zł

od wartości
sprzedanych
znaczków
pocztowych/
walorów
filatelistycznych
do 1000,00 zł
od wartości
sprzedanych
znaczków
pocztowych/
walorów
filatelistycznych
od 1000,01 zł do
3000,00 zł
od wartości
sprzedanych
znaczków
pocztowych/
walorów
filatelistycznych
powyżej 3000,00
zł
od wartości
sprzedanych
kartek
od wartości
sprzedanych
kopert
od wartości
sprzedanych
opakowań
za jedno
sprzedane
opakowanie

Wyjątek: na podstawie
obliczenia wartości
szacunkowej,
Zamawiający
przyjął stałą wartość
procentową dla tych
pozycji

5%

x

...%

23 000,00 zł

……………… zł

...%

5,00 zł

……………… zł

...%

5,00 zł

……………… zł

...%

100,00 zł

……………… zł

…zł

11,00 zł

……………… zł
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28

kartek widokowych i
okolicznościowych

20%

29

kart telefonicznych

2%

30

druków płatnych

4%

31

towarów handlowych

8%

32

prasy egzemplarzowej

5%

33

34

35

37

wydawanie

36

awizowanych przesyłek listowych
nierejestrowanych
przesyłek rejestrowanych (w tym
nadawanych na poste restante,
skrytkę pocztową, przegródkę
pocztową)
przesyłek nierejestrowanych
nadawanych na poste restante,
skrytkę pocztową, przegródkę
awizowanych przesyłek
rejestrowych (I)
powtórnie awizowanych
przesyłek rejestrowanych (II)

0,40 zł

……………… zł

...%

5,00 zł

……………… zł

...%

3,00 zł

……………… zł

...%

171,20 zł

……………… zł

...%

5,00 zł

……………… zł

…zł

112

……………… zł

….zł

2 066

………………..zł

0,40 zł

za jedną
przesyłkę

….zł

1

…………………zł

…..zł

3 264

….zł

949

…………………zł

….zł

205

…………………zł

….zł

59

………………….zł

….zł

3

………………..zł

…zł

550

……………… zł

0,40 zł
0,40 zł

39

wypłata przekazu pocztowego

0,90 zł

40

Ekspresu Pieniężnego (EP)

1,00 zł

zwrot przesyłki rejestrowanej/
przekazu pocztowego

0,70 zł

inne

45,57 zł

za jedną
przesyłkę

0,50 zł

41

...%

0,50 zł

odbiór w punkcie

38

od wartości
sprzedanych
kartek
od wartości
sprzedanych kart
od wartości
sprzedanych
druków
od wartości
sprzedanych
towarów
od wartości
sprzedanych
egzemplarzy
za jedną
przesyłkę

za jedną
przesyłkę
za jedną
przesyłkę
za jedną
przesyłkę
za jeden
wypłacony
przekaz
pocztowy
za jedno
wydanie zlecenie
wypłaty
określonej kwoty
pieniężnej (w
przypadku
zapewnienia
przez Agenta
środków na
wypłatę)
za jedną
zwróconą
przesyłkę
Klient umowny

przesyłek listowych
nierejestrowanych

0,07 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…zł

33

……………… zł

43

przesyłek Global Expres

0,50 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…zł

1

……………… zł

44

przesyłek listowych poleconych
do 2 000g (priorytetowych)

0,50 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…zł

107

……………… zł

45

przesyłek listowych poleconych
do 2 000g (ekonomicznych)

0,30 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

….zł

582

………………..zł

2,20 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…zł

1

……………… zł

4,50 zł

za jedną przyjętą
paczkę

…zł

2

……………… zł

4,00 zł

za jedną przyjętą
paczkę

…..zł

1

………………zł

46

47

48

przyjmowanie

42

przesyłek listowych z
zadeklarowaną wartością do
2 000 g
paczek pocztowych do 10 000 g
(priorytetowych) w tym
zadeklarowaną wartością
paczek pocztowych do 10 000 g
(ekonomicznych) w tym
zadeklarowaną wartością

49

paczek pocztowych w obrocie
zagranicznym

4,00 zł

za jedną przyjętą
paczkę

…zł

2

……………… zł

50

przesyłek Paczka 24, Paczka 48,
Paczka +

4,00 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…zł

30

……………… zł

51

Przesyłek Kurier 48

4,00 zł

za jedną przyjętą
przesyłkę

…zł

584

……………… zł
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52

za jedną przyjętą
przesyłkę

5,00 zł

przesyłek EMS

1

……………… zł

Razem wartość brutto(suma pozycji 1 – 52 z kolumny 7) ………..………………………zł

53

od uzyskanej
kwoty
prowizyjnej do
1000,00 zł
od uzyskanej
kwoty
prowizyjnej od
1000,01 zł do
3000,00 zł
od uzyskanej
kwoty
prowizyjnej
powyżej 3000,00
zł

2%

54

…zł

Ekstra prowizja
(należna gdy prowizja przekracza
wysokość kwoty gwarantowanej)

4%

6%

55

Dodatek za dostosowanie agencji do
wydawania przesyłek sądowych

56

Kwota Gwarantowana (brutto)

57

Dodatek za wyspecjalizowanie agencji
pocztowej

Wyjątek: na podstawie
obliczenia wartości
szacunkowej,
Zamawiający
przyjął stałą wartość
procentową dla tych
pozycji

x

2%

x

4%

x

......... %

.................................zł

100,00 zł

………..………………………zł

1 200,00 zł

………..………………………zł

300,00 zł

………..………………………zł

Pojemność silnika do 900 cm³*
ilość dni pracy AP x ilość km w obie strony x
stawka odpłatności
58

Ryczałt miesięczny za dostarczenie
materiału do UP macierzystego
Przeźmierowo (1 x dziennie)

23 dni (pn-pt) x 26 km x 0,5214
………..………………………zł
Pojemność silnika powyżej 900 cm³*
ilość dni pracy AP x ilość km w obie strony x
stawka odpłatności
23 dni (pn-pt) x 26 km x 0,8358

Razem wynagrodzenie miesięczne brutto: (poz.
53+54+55+57+58)
lub (poz. 55+56+57+58) w przypadku, gdy wartość brutto jest
mniejsza od kwoty gwarantowanej brutto

59

………..……………………… zł

Wykonawca zobowiązany jest do podania stawek/prowizji w pozycjach od 1do 49, 51 i 52 Kalkulacji ceny.

Łączna szacunkowa wartość zamówienia za 24 miesiące świadczenia usług wyliczona w oparciu o kalkulację ceny
wynosi:
Miesięczna wartość brutto: ............................................................. zł.
Liczba miesięcy: 24
Cena ofertowa brutto: ……………………………………………………….. zł (kwota z poz. 59 x 24 miesiące)
(słownie cena ofertowa brutto: …………………………………….…………………………………………………………….zł).

................................. dn. .................... 2017 r.
.................................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania
czynności w imieniu Wykonawcy
.......................................................
pieczątka firmy
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Przedmiot zamówienia:

„Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Rokietnica, w gminie Rokietnica”
Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Lp.

Imię i nazwisko

Seria i Nr dowodu
osobistego

PESEL

Adres zamieszkania

2.

3.

4.

5.

1.

................................ dn. ............................ 2017 r.

..............................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy

....................................................
pieczątka firmy

