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Warszawa, dnia 11.12.2015 r. 
 

    
    

Informacja o zmianie zapytania ofertowego 
W nawiązaniu do zapytania Wykonawcy Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, ul. Wiejska 17/3, 
00-480 Warszawa, tel. (+48) 22 891 25 00, fax. (+48) 22 891 25 01, NIP 701 045 62 60, REGON 360483100 
informuje: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1 Zamawiający wymaga świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez co ma 
na myśli:  
1) ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. póz.1529),  
2) ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z2013r. 
póz. 267)  
3) ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 1997 Nr 137 póz. 926)  
a szczególności ma na myśli:  
1) nadawanie przesyłek w ramach art. 17 Prawa pocztowego  
2) nadawanie przesyłek wynikających z zastosowania art. 57 § 5, pkt. 2 KPA  
3) nadawanie przesyłek wynikających z zastosowania art.12 § 6 pkt. 2 Ordynacji Podatkowej. 

1.2 Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone przez Wykonawcę spełniały warunki skutecznego i 
prawidłowego doręczenia postawione w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie 
postępowania karnego i kodeksie postępowania administracyjnego (zwłaszcza art. 44) oraz 
spełniały warunki skutecznego doręczenia w postępowaniach prowadzonych przez sądy 
administracyjne. 

1.3 Usługi świadczone przez Wykonawcę z chwilą ich nadania powinny spełniać wymóg zachowania 
prawidłowego terminu dla pisma urzędowego. 

1.4 Zamawiający przewiduje konieczność nadawania części przesyłek w sposób określony w art. 57 § 
5, pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji Podatkowej. Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia 
odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego lub ich 
oznakowanie w określony sposób, w celu wydzielenia i nadania przez Wykonawcę u operatora 
wyznaczonego w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 

1.5 Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo pocztowe. 

1.6 Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jak również przy wykorzystaniu innych operatorów 
pocztowych niż operator wybrany w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości, że na dowodzie nadania przesyłki będzie figurować inny podmiot niż Zamawiający. 

1.7 Zamawiający nie dopuszcza, aby na kopertach przesyłek doręczanych w ramach udzielonego 
zamówienia znajdowały się znaki opłaty pocztowej innego operatora pocztowego, niż 
Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia. 
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1.8 Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca, który uzyska zamówienie, a nie będzie nim operator 
wyznaczony, nadawał przesyłki we własnym imieniu w placówkach operatora wyznaczonego. 

1.9 Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez Wykonawcę 
narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia. 

1.10 Wykonawca nie musi posiadać infrastruktury umożliwiającej nadawanie przesyłek z opłatą 
przerzuconą na adresata na terenie całego kraju zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia Ministra 
Administracji Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług 
powszechnych przez operatora wyznaczonego. 

1.11 Placówki Wykonawcy spełniają następujące warunki: 
a. czynne, co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy 
b. posiada telefon stacjonarny celem ułatwienia bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z 

Wykonawcą 
c. oznakowane w sposób widoczny „szyldem" z nazwą bądź logo Wykonawcy umieszczonym 

w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy 
d. gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi 

posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych 
oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy 

e. placówka dedykowana dla siedziby Zamawiającego będzie umożliwiała skorzystanie z 
innych usług pocztowych Wykonawcy nie zawartych w przedmiocie zamówienia. 

 
Pozostałe punkty opisu przedmiotu zamówienia ogłoszone w zamówieniu z dnia 4.12.2015 roku 
pozostają bez zmian. 
 
2. Termin ważności oferty: do dnia 6.01.2016 r. 

3. Sposób i miejsce zamówienia. 
 Siedziba Zamawiającego: ul. Wiejska 17/3, 00-480 Warszawa 
4. Termin realizacji zamówienia:  

Planowany termin podpisania umowy: 5 stycznia 2016 r. 
Termin realizacji usług: 5 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 r. 

 
 
5. Kryteria oceny ofert. 

5.1 Cena 
5.2 Cena ofertowa musi obejmować realizację całości zamówienia 
5.3 Kryteria wg niniejszej Informacji umieszczone w pkt. 1 powyżej 

 
6. Warunki płatności i odbioru. 

Płatność realizowana w równych miesięcznych ratach na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT dostarczonej na adres siedziby Zamawiającego. 
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7. Informacje o negocjacji warunków zamówienia. 
 Nie dotyczy 
8. Warunki gwarancji.  
 Nie dotyczy 
9. Pracownik upoważniony do kontaktów z wykonawcą: Wojciech Pazik 
 
tel.: (22) 891 25 01., fax: (22) 891 25 01, e-mail wojciech.pazik@enrs.eu 
 
10. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty, opisy, próbki:  
 Nie dotyczy 
11. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, poczty e-mail, faxu lub osobiście. 
 
12. W przypadku możliwości zrealizowania zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do 
dnia:  

Było: 11 grudnia 2015 r. do godz. : 10:00 
Jest: 17 grudnia 2015 r. do godz. 10:00 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………... 
    


