Nr sprawy: DO/7/22

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia o wartości do 130 000 zł.
(prowadzonego na podstawie Zarządzenie nr 5 Dyrektora ZNK z dnia 15.02.2021r w/s regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla dostaw, usług eksploatacyjnych i administracyjnych)

Zamawiający:
Gmina Lublin Pl. Króla Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin NIP 9462575811, w imieniu której działa
Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin tel. 537 12 21
fax. 537 12 01 e-mail: sekretariat@znk-lublin.pl
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
(Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r
Prawo zamówień publicznych)
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12 w 2022r”.
1 .Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych
zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.poz.1041)
na rzecz Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12.
b) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do
niniejszego zaproszenia ofertowego.
c) Ilości wskazane w załączniku nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty są wielkościami
orientacyjnymi.
2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r do 31.12.2022r
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Kierownik Działu DO Ewa Adamczyk tel. 537 12 46, e-mail: ewa.adamczyk@znk-lublin.pl
4. Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cenowym.
5. Opis sposobu przygotowania ofert:



Propozycja cenowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
Oferta winna zostać sporządzona w formie papierowej, zgodnie ze wzorem załączonych
formularzy (zał. Nr 2 i zał. Nr3).




Oferta winna zostać złożenia w terminie do 21.12.2021r do godz.15 00 w siedzibie
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną:
sekretariat@znk-lublin.pl
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz
napis:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w 2022r”.



Oferty złożone po terminie przewidzianym do składania ofert nie będą rozpatrywane.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie lub
telefonicznie, wskazując przy tym termin podpisania umowy.

6. Załączniki do zaproszenia ofertowego:
1. Opis przedmiotu zamówienia /zał. Nr 1/
2. Formularz ofertowy /zał. Nr 2/
3. Oferta cenowa Wykonawcy / zał. Nr 3/

