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Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Dembińskiego 3; 01-644 Warszawa
tel:  22 569-28-00;  fax:  22 833-64-24
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

www.ops-zoliborz.waw.pl

NA.26.69.2022 Warszawa, 02.09.2022

r.

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z procedurą udzielania zamówienia publicznego, którego wartość
szacunkowa bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty 130 000 złotych –
wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710) – w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej
Ustawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jako
Zamawiający zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym.

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, 
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek listowych, potwierdzeń odbioru oraz paczek a także
zwrotu przesyłek nie doręczonych na rzecz Zamawiającego, na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w
szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1896 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału
w postępowaniu zostały zawarte w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
2.3 Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień
następującym kodem i nazwą:
a) 64110000-0 Usługi pocztowe;
b) 64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów.

III. Termin wykonania zamówienia:
3.1 Okres świadczenia usług: 19 miesięcy tj. od 01.10.2022r. do 30.04.2024r.
3.2 Zamawiający informuje, że umowa będzie realizowana przez okres dłuższy
lub krótszy, niż termin wskazany powyżej, z zastrzeżeniem, że wartość umowy
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pozostanie bez zmian. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy
(niewykonanie pełnej wartości umowy w przewidywanym okresie) zmiana
będzie wymagała podpisania aneksu. Skrócenie terminu realizacji umowy może
nastąpić po wyczerpaniu wartości umowy. Zmiana nie wymaga podpisania
aneksu  i nastąpi w drodze wymiany pism.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1 Wykonawca poda łączny koszt brutto świadczenia usługi zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

4.2 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być
naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

4.3 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to z jego treści musi wynikać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu
(pełnomocnictwo rodzajowe).

4.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

5.1 Zamawiający przy wyborze ofert zastosuje procedurę odwróconą zgodnie,
z którą najpierw stworzy ranking ofert (najwyżej ocenionej do najniżej
ocenionej), a następnie zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta uzyskała
najwyższą liczbę punktów spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu. Wykonawcy, którzy zajęli kolejne miejsca nie będą wyzwani do
składania wyjaśnień bądź uzupełniania dokumentów.

5.2 Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia
brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od
zaistniałej sytuacji faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
lub niedotrzymanie terminu w nim określonego będzie skutkowało
wykluczeniem z udziału w postępowaniu.

5.3 Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty których treść nie odpowiada treści
niniejszego zapytania oraz te zawierające rażąco niską cenę (po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień / kalkulacji ceny i ocenie tychże
przez Zamawiającego).

5.4 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie
wykażą, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.

5.5 Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie w sytuacji, gdy nie
wpłyną oferty lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.

5.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
telefonicznie oraz zamieści informację na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
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5.7 Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, gdy wyłoniony Wykonawca będzie
uchylał się od podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął
kolejne miejsca na liście rankingowej i potwierdzi chęć realizacji zamówienia.

5.8 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
zostanie podpisana umowa.

5.9 Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek
z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.
835), t.j:

a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych
sankcjami;

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

VI Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

6.1 administratorem danych osobowych Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres:
Dembińskiego 3,  01-644 Warszawa, e-mail: zolops@ops-
zoliborz.waw.pl, tel. 22 569 28 00

6.2 w Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można
się skontaktować poprzez e-mail: iod@ops-zoliborz.waw.pl lub pisząc na adres
korespondencyjny Ośrodka, podany w punkcie 6.1.

6.3 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi w zakresie świadczenia obsługi prawnej Ośrodka
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Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy prowadzonego na
podstawie rozeznania rynku (bez zastosowania ustawy Pzp);

6.4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy
dotyczące dostępu do informacji publicznej;

6.5 dane osobowe Wykonawcy zawarte w ofercie będą przechowywane, przez
okres obowiązku archiwizacyjnego, określonego w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt, obowiązującym w OPS;

6.6 w odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6.7 Wykonawca posiada:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych
osobowych;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO;

6.8 Wykonawcy nie przysługuje:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VII. Osoby do kontaktu:
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Dorota Głowacka, tel. 22 56 92 808
Starszy Inspektor Katarzyna Belka, tel. 22 56 92 860

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan
dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 12.09.2022 r.
na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3, 
01-644 Warszawa
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pok. nr 7
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka luba na
adres e-mail. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Kryteria którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

IX.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryterium i jego znaczenie: cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona
w PLN - waga kryterium 100%.

IX.2 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że oferty uzyskały tyle samo punktów w kryteriach oceny ofert,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

IX.3 Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. Załączniki:

10.1 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

10.2 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
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