
Nr spr. ZZP.271.28.2018          Opoczno, 20.12.2018r. 
  
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną p.n. świadczenie usług 
pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018r. 
poz. 1986 ze zm.), Zamawiający - Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6 przekazuje informację z otwarcia 
ofert, które odbyło się 20.12.2018r. o godz. 1115. 
1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę:  
W 2019 r. – 123 604,04 zł brutto 
W 2020 r. – 123 604,04 zł brutto 
2. Do upływu terminu składania ofert tj. 20.12.2018r., do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 1 
ofertę. 

 

Nr  
Nazwa i adres Wykonawcy 

Ceny ofertowa 
brutto zł 

Śledzenie przez 
Internet 

rejestrowanych 
przesyłek w 

obrocie 
krajowym i 

zagranicznym 
 ( II kryterium) 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

 
       

 
Warunki 
płatności 

1 

Poczta Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 8 
00 – 840 Warszawa 
Adres do korespondencji:          
Poczta Polska S.A.                                                              
Pion sprzedaży       
Biuro Klienta Biznesowego i 
Instytucjonalnego                                               
Rejon Sprzedaży Łódź 
Województwo                                                                              
ul. Żwirki i Wigury 5                                                                                           
98-200 Sieradz 

Za 2019r. -  
122 679,80 zł  
Za 2020r. –  
122 679,80 zł 
(zgodnie z 
formularzem  
asortymentowo –
cenowym / zał. nr 3 
do SIWZ) 

   Nie zapewnia 

Od 
01.01.2019r. 

do 
31.12.2020r. 

 
 
 

Zgodnie ze 
SIWZ i 

projektem 
umowy. 

 
3. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej powyższej informacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 
pkt 23 ustawy Pzp – w formie pisemnej z oryginalnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji 
Wykonawcy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może jednocześnie przedstawiam dowody, 
że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

                                                                                                               
 Do wiadomości:                                                                                                        
- Strona internetowa www.bip.opoczno.pl                              
- a/a                                                                                                                                          Z up. Burmistrza 

/…/ Andrzej Kacprzak 
Zastępca Burmistrza 

http://www.bip.opoczno.pl/

