
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na usługi pocztowe

20/ZA/16

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  07.04.2016 r.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: 

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i  doręczania  przesyłek  pocztowych  oraz  zwrotu  przesyłek  niedoręczonych  na  rzecz  Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: 

64.11.20.00 - 4 Usługi pocztowe dotyczące listów

64.11.30.00 - 1 Usługi pocztowe dotyczące paczek

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania

Niniejsze postępowanie o zamówienie  publiczne prowadzone jest  w trybie  konkursu ofert,  zgodnie 
z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z  2015  r.,  poz.  2164 j.t.).  Szacunkowa wartość  przedmiotu  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej 
w złotych kwoty 30.000 euro.

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu 
Ofert.

2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Adres do dostarczenia oferty:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice 

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Konkurs Ofert na usługi pocztowe – nr sprawy 20/ZA/16”

Nie otwierać przed 15.04.2016 r. godz. 10.30

Do oferty Oferent załącza wzór umowy na świadczenie usług pocztowych.

Konsekwencje  złożenia  oferty  niezgodnie  z  w/w  opisem  (np.  potraktowanie  oferty  jako  zwykłej 
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Załączniku 
nr 1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) ponosi Wykonawca.



Rozdział V. Związanie ofertą
Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VI   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny  

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

kryterium – cena – 100%

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100 

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również for-
mę elektroniczną na adres e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu 
Ofert jest Jacek Drażyk tel. (32) 621 95 45.

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Dane Wykonawcy………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy……………………………………………………………………………

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax/mail :………………………………

Prosimy o odpowiedź do dnia 15.04.2016 r. do godziny 10.00 

OFERTA CENOWA

dotyczy:  świadczenia  usług  pocztowych  w  obrocie  krajowym  i  zagranicznym  w  zakresie 
przyjmowania,  przemieszczania  i  doręczania  przesyłek  pocztowych  oraz  zwrotu  przesyłek 
niedoręczonych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

.................................. dnia .......................

Przystępując do konkursu ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek  
niedoręczonych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. składamy niniej-
szą ofertę na wykonanie zamówienia i oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach 
cenowych:

Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Cena jednostkowa brutto

A B C D

1. Przesyłki nierejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym (ekonomiczne)

do 50 g. gabaryt A

do 50 g. gabaryt B

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt A

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt B

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt A



ponad 100 g. do 200 g. gabaryt B

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt A

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt B

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt A

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt B

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt A

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt B

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B

2.
Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie krajowym 
(priorytetowe)

do 50 g. gabaryt A

do 50 g. gabaryt B

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt A

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt B

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt A

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt B

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt A

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt B

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt A

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt B

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt A

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt B

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B

3.

Przesyłki nierejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym obszar Europy 
(ekonomiczne)

do 50 g.

ponad 50 g. do 100 g.

ponad 100 g. do 200 g.

ponad 200 g. do 350 g.

ponad 350 g. do 500 g.

ponad 500 g. do 1000 g.

ponad 1000 g. do 2000 g.

4.
Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym obszar 
Europy (priorytetowe)

do 50 g.

ponad 50 g. do 100 g.

ponad 100 g. do 200 g.

ponad 200 g. do 350 g.

ponad 350 g. do 500 g.

ponad 500 g. do 1000 g.

ponad 1000 g. do 2000 g.



STREFA B C D

5.

Przesyłki nierejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym poza obszarem 
Europy (ekonomiczne)

do 50 g.

ponad 50 g. do 100 g.

ponad 100 g. do 200 g.

ponad 200 g. do 350 g.

ponad 350 g. do 500 g.

ponad 500 g. do 1000 g.

ponad 1000 g. do 2000 g.

STREFA B C D

6.
Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym poza 
obszarem Europy (priorytetowe)

do 50 g.

ponad 50 g. do 100 g.

ponad 100 g. do 200 g.

ponad 200 g. do 350 g.

ponad 350 g. do 500 g.

ponad 500 g. do 1000 g.

ponad 1000 g. do 2000 g.

7.

Przesyłki rejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie krajowym (ekonomiczne 
polecone)

do 50 g. gabaryt A

do 50 g. gabaryt B

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt A

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt B

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt A

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt B

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt A

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt B

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt A

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt B

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt A

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt B

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B

8. Przesyłki rejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie krajowym 
(priorytetowe polecone)

do 50 g. gabaryt A

do 50 g. gabaryt B

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt A

ponad 50 g. do 100 g. gabaryt B

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt A

ponad 100 g. do 200 g. gabaryt B

ponad 200 g. do 350 g. gabaryt A



ponad 200 g. do 350 g. gabaryt B

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt A

ponad 350 g. do 500 g. gabaryt B

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt A

ponad 500 g. do 1000 g. gabaryt B

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B

9.

Przesyłki rejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym obszar Europy 
(ekonomiczne polecone)

do 50 g.

ponad 50 g. do 100 g.

ponad 100 g. do 200 g.

ponad 200 g. do 350 g.

ponad 350 g. do 500 g.

ponad 500 g. do 1000 g.

ponad 1000 g. do 2000 g.

10.
Przesyłki rejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym obszar 
Europy (priorytetowe polecone)

do 50 g.

ponad 50 g. do 100 g.

ponad 100 g. do 200 g.

ponad 200 g. do 350 g.

ponad 350 g. do 500 g.

ponad 500 g. do 1000 g.

ponad 1000 g. do 2000 g.

11.

Przesyłki rejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii w 
obrocie zagranicznym poza obszarem 
Europy (ekonomiczne polecone)

do 50 g.

ponad 50 g. do 100 g.

ponad 100 g. do 200 g.

ponad 200 g. do 350 g.

ponad 350 g. do 500 g.

ponad 500 g. do 1000 g.

ponad 1000 g. do 2000 g.

STREFA B C D

12.
Przesyłki rejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym poza 
obszarem Europy (priorytetowe polecone)

do 50 g.

ponad 50 g. do 100 g.

ponad 100 g. do 200 g.

ponad 200 g. do 350 g.

ponad 350 g. do 500 g.

ponad 500 g. do 1000 g.

ponad 1000 g. do 2000 g.



13.
Przesyłki rejestrowane nie będące 
przesyłkami najszybszej kategorii z 
zadeklarowaną wartością (do 50 zł)

do 1 kg

14.
Paczki rejestrowane nie będące paczkami 
najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(ekonomiczne) paczka pocztowa

od 2 kg do 5 kg gabaryt A

od 2 kg do 5 kg gabaryt B

od 5 kg do 10 kg gabaryt A

od 5 kg do 10 kg gabaryt B

15.
Paczki rejestrowane nie będące paczkami 
najszybszej kategorii w obrocie krajowym 
(ekonomiczne)

od 5 kg do 20 kg gabarytowa

od 5 kg do 20 kg ponadgabarytowa

od 20 kg do 30 kg gabarytowa

od 20 kg do 30 kg ponadgabarytowa

16.
Paczki rejestrowane najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym (priorytetowe) 
paczka pocztowa

od 2 kg do 5 kg gabaryt A

od 2 kg do 5 kg gabaryt B

od 5 kg do 10 kg gabaryt A

od 5 kg do 10 kg gabaryt B

17.
Paczki rejestrowane najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym (priorytetowe)

od 5 kd do 20 kg gabarytowa

od 5 kd do 20 kg ponadgabarytowa

od 20 kg do 30 kg gabarytowa

od 20 kg do 30 kg ponadgabarytowa

18

Paczki rejestrowane nie będące paczkami 
najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym obszar Europy 
(ekonomiczne)

do 5 kg

od 5 kg do 10 kg

od 10 kg do 15 kg

19.
Paczki rejestrowane najszybszej kategorii 
w obrocie zagranicznym obszar Europy 
(priorytetowe)

do 5 kg

od 5 kg do 10 kg

od 10 kg do 15 kg

20.
Przesyłki krajowe na szczególnych 
warunkach

do 2 kg

od 2 kg do 5 kg

od 5 kg do 20 kg

od 20 kg do 30 kg

21. Usługa „polecenie” w obrocie krajowym usługa

22.
Usługa „polecenie” o obrocie 
zagranicznym

usługa

23.
Usługa „potwierdzenie odbioru” w 
obrocie krajowym

usługa

24.
Usługa „potwierdzenie odbioru” w 
obrocie zagranicznym

usługa

25.
Usługa „zwrot do adresata” w obrocie 
krajowym

usługa 



26.
Usługa „zwrot do adresata” w obrocie 
zagranicznym

usługa

Opłata za usługę (zł brutto)

POZ. Liczba  przesyłek 
nadanych w miesiącu:

Paczka  ekspresowa  z 
doręczeniem tego  samego 
dnia, 

paczka  z  doręczeniem do 
24 godzin,

paczka  z  doręczeniem do 
48 godzin 

Masa (typ)

Paczka ekspresowa

opakowanie 
firmowe 
do 1 kg

paczka 
do 0,5 kg

do 5 kg
powyżej 5 kg 

do 10 kg
powyżej 10 
kg do 20 kg

powyżej 20 
kg do 30 kg

1.

od 1 do 10

od 11 do 25

Paczka do 24 godzin

opakowanie 
firmowe 
do 1 kg

paczka 
do 0,5 kg

do 5 kg
powyżej 5 kg 

do 10 kg
powyżej 10 
kg do 20 kg

powyżej 20 
kg do 30 kg

od 1 do 10

od 11 do 25

Paczka do 48 godzin

opakowanie 
firmowe 
do 1 kg

paczka 
do 0,5 kg

do 5 kg
powyżej 5 kg 

do 10 kg
powyżej 10 
kg do 20 kg

powyżej 20 
kg do 30 kg

od 1 do 10

od 11 do 25

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych 
warunkach konkursu ofert. 

Prosimy o odpowiedź do dnia 15.04.2016 r. do godziny 10.00 


