
 
 

                                                                                                        Opoczno, dnia 27.12.2018r. 
Nr spr. ZZP.271.85. 2018 
ZZP.271.28.2018 
 

DLA ZAINTERESOWANYCH 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
         Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 20.12.2018r. o godz. 
11:15 odbyło się otwarcie ofert na usługę społeczną dot. zadanie p.n. świadczenie usług pocztowych 
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Opocznie. 
 

           Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej  oraz wskazuje punktację 
przyznaną w każdym kryterium oceny ofert, a także łączną punktację. Do upływu terminu składania 
ofert w siedzibie Zamawiającego złożona została 1 oferta (informacja z otwarcia zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opoczno.pl  - zakładka zamówienia publiczne /usługi 
społeczne)            
          Mając na względzie postanowienia zawarte w SIWZ Zamawiający informuje, że dokonał oceny 
oferty i zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu . 
        W wyniku powyższych czynności dokonano wyboru oferty Wykonawcy – 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  (oferta nr 1). 
          W/w Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta uzyskała 
największą ilość punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert tj. (1) cena - 90 pkt; (2) - 
śledzenie przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym 0 pkt, łącznie 
90 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej: za 2019r. - 122 679,80 zł za 2020r. – 122 679,80 zł (zgodnie z 
formularzem asortymentowo –cenowym / zał. nr 3 do SIWZ) 
         W związku z powyższym Zamawiający zaprasza Państwa w dniu 31.12.2018r. do Urzędu 
Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 (budynek C, I piętro), celem podpisania umowy na 
realizację w/w zadania 
           Zgodnie z zapisem w SIWZ prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego 
zawiadomienia (podpis, data i pieczęć) na e-mail: beata.tworek@um.opoczno.pl  
                 

 
Do wiadomości:                                                                                                                                        
- Wykonawca w/w                                                                                                                                   
- Tablica ogłoszeń                                                                                                                                 
- Strona internetowa 
- a/a                                         

Z up. BURMISTRZA 
/…/ Andrzej Kacprzak 

Zastępca Burmistrza                                                                
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