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Zapytanieofertowe

l Przedmiotem zamdwieniaieSt Swiadczenie uS－ug pocZtOWyCh w obrocIe krajowym

iZagraniCZnym na POtrZeby RegIOnaineJ DyrekqiOchrony SrodowISka w Gorzowie

WleikopoIskim

2．ZambwienieOWartOSciponizej30．000eur0．

3　Postepowan恰　PrOWadzoneJeSt ZgOdnie Z ZarZadzeniem Generalnego Dynektora

Ochrony Srodowska z dnia21grudnia2016r．w sprawe udzleIania zambweh

pubiicznych w GereralneJDyrekqiOchrony SrodowskaIW regiOnainych dyrekcjach

OChrony rlOdowiska．

4　Wykonawca bioracy udZialw postepowaniu zobowiazany jest wykazae，圭e jest

Wpisanydorejest…operat°rewpocztowychprowadzonegopMZeZPrezesaUrzedu

Komunikacji Eiektronicznej zgodnie z art．6ustawy z dnia231istopada2012r．

Prawo Pocztowe（DZ U・Z　2017　r〝，poZ・1481ze zmianami），Wykonawca

ZObowiazanyjestdostarczyeZamawiajacemuaktualnyodpiszww．rejest…．

5　0fehe na dmku stanowiaCym Za佃CZnik do zapytania ZioZye mozna w siedzibie

ZamawiaiaCegO－RegiOnainaDyrekqaOchronySrodowskawGorzowIeW胤kopoIskim－

uL Jagieliohczyka　13，66400　Gorzew WIkpi eLektroniCZnle na adres

SekretaHatqOrZOWWIkp＠rdosqovpido6g…dnia2017「，

6　Zakres us山g obejmuJe PrZyJmOWanie，SOrtOWanie，PrZemieszczaniei doreczanle

PrZeSyねkpocztowychwobrocIekraJOWymiZagranicznymorazichzwrotpowyczerpaniu

moZllWOSciiCh dor czenia山b wydan－a OdbiOrCy－ZWrOt ZPO pokwitowane przez

adresata

7　Przezprzesy冊PocztowebedaceprzedmIOtemZam WIeniarOZumleSle：

a）Przesy咽iIStOWekrajoweiZagraniCZneOWadzedo2000g（gabarytAiB）

－ZWykはekonomiCZneiprl0rytetOWeniereieStrOWanei

ーreJeStrOWaneekonomICZneIPriOrytetOWe－PrZeSy梱reieStrOWane，PrZemieSZCZane

l doreczane w sposdb zabezpieczajaCy je przez utrata，ubytkiem ZaWartOScilub

uszkodzenIem；

－reJeStrOWane ekonomiCZnei PriOrytetOWe Ze ZWrOtnym PotWIerdzeniem odbIOru

（ZPO）－PrZeSylklreJeStrOWane，PrZyJeteZaPOtWierdzeniemnadaniaidoreczanaza

POkwitowaniemodblOru，WymIaryPrZeSylekIiStOWyCh

・GabarytA－PrZeSyikaowymiarach min・WymiarystronyadresowejniemOga

byemmeJSZeniZ90×140mm，maX一之adenzwymlardwniemOZeprzekroczyc

WySOkoSci（gruboSci）20mm－dlugoSci325mm，SZerOkoSci230mm，

●　Gabaryl：B－PrZeSylka o wymiaraCh min　－jeSiichQejeden z wymiardw

PIZekroczywysokoSe（gruboSe）20mmIub dlugoSe325mmIub szerokoSe

230mm；maX－Sumad山goSci，SZerOkoScIIWySOkoScl（gruboSci）900mm．

PrZyCZym najwiekszyztychwymIardw（d山goSe）niemOZePrZekroczye600

mm；
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b）PaczkIPOCZtOWekraJOWeiZagraniCZneOWadzed010kg（GabarytAIB）一

一ekonomiCZne－PaCZkireJeStrOWaneniebedacepaczkaminaiSZybszejkategorii

－ekonomicznezezwrotnympotwierdzeniemOdbIOru（ZPO）

－　PaCZki reJeStrOWane ekonomiCZne PObraniowe　－　PaCZkl rqeStrOWane－

PrZemIeSZCZanei dostarczane adresatowi（W mOmenCle dostarczenia PaCZki

PObieranaJeStnaieznakwotaniezwIoczniePrZekazywananarachunekbankowylub

adreswskazanyprzeznadawce WymiaryPaCZek

●　GabarytA－PaCZkaowymiarachmIn－WymiaryStrOnyadresowejniemOga

bye mnieJSZe niz　90X140　mm，maX　一　之aden z wymは「6w nie mOZe

PrZekroczye・d山9056600mmiSZerOkoS6500mm，WySOkoSe300mm

●　Gabaryt B－PaCZka o wymiaraCh min・－JeSII Choeieden z wymiardw

PrZekracza dIugoSe600mm，SZerOkoSe500mm．wysokoSe300mmi maX

Suma diugoSciinaJWiekszeg00bwodu m－erZOnegO Winnym kierunku nlZ

d山goS6－3000mm－PrZy CZym naiWIekszywymiar nie mOZe PrZekroczyc

1500mm UstaiasIetOleranqewszystkiChwymiardw＋／－2mm

C）PrzesyIki bIblIOteCZne　－　PaCZki POCZtOWe mereIeStrOWeiub przesylkiliStOWe

niereJeStrOWe

d）PrzesylkikurIerSkie24h一〇Wadze dol kg doreczone do odbiOrCy W dniu

nastepnym

e）Przez zwroty rozumIe SIe ZWrOty niedoreczonych przesyIek pocztowych po

WyCZerPaniumOZiIWOSciiChdoreczen－alubwydaniaOdbiOrCy－ZPOdaniemPrZyCZyny

niedoreczenia

f）PrzezZPO（ZWrOtnePOtWIerdzemeOdbioru）rozumieSIeZWrOtPOkwitowanegoprzez

adresatapotwierdzeniaOdbioru

g）PrzezprzesyIklPr10rytetOWe rOZumieSie przesyIkidoreczoned00dbiOrCyWd…

nastepnymodnadania．

h）UslugadostarczaniaPrZeSyiekpocztowychSwiadczonabedzieprzezWykonawcedo

kazdego wskazanego przez ZamawiaJaCegO adresu w PoIscelPOZa granlCami

Poiski．

I）NadawaniePrZeSyIekbedzieodbywa10SieCOdz－enniePOgOdz1400．Wykonawca

bedzIeOdbieraiprzesyIkiOdZamawIaiaCegOiubumozi－Wiich nadanieWP－acdwce

OPeratOraiZnaJduJaCeJSIeWOdieg105cimewlekszeJniZOi5kmod・

－66－400Gorz6wWlkpっuiJagieIIohczyka13，

inieWlekszeJniZ2kmod

－66－330Pszczew，ui Szarzecka14．

－66－200Swiebodzin，u上Walowa3

」）Wykonawca zobowiaZanyJeSt do honorowaniai Obs仙giWania zwrotnego

POtWierdzen－aOdbIOruStanOW－aCegOPOtWierdzeniedoreczenIaiOdbiOruPrZeSy－kIna

ZaSadachokreSionychwustawiezdnia14cze…Ca1960「・KodekspostepowanIa

admlnIStraCyJnegO（Dz U．Z2017poz1257ze zmlanami）．ZamawiaIaCy bedzle

korzysta†z drukewzwrotnego potwierdzenia OdbiOru nalezacych do Wykonawcy・

ZamawiaJaCy bedzIe korzystalz naiezacych do Wykonawcy drukdw zwrotnego

POtWIerdzenIaOdbiOrudはprzesylekzagranicznych

k）PotwierdzenIenadanIaPrZeSylkireJeStrOWaneJWydaneprzezWykonawcemusimiee

mocdokumentuurzedowego

8　UsIugi POCZtOWe beda Swiadczone zgod…e Z ObowiaZujaCymi PrZePISami prawa，

awszczegdInoScIZgOdnieZ



1）Ustawazdma23IiStOPada2012r PrawopocZtOWe（Dz U z2017r，POZ1481

ZeZmianami）iWydanyminaJe」POdstaweaktamiWykonawczymi

2）ReguiamInamiSwadczenIauS山gpocZtOWyChwydanymiprzezWykonawce；

3）SwiatowaKonwencjePocZtOWaWraZZaktamiwykonawczymi

9．Znaczek opはty pocztowei muSI ZOStae ZaStaPiony pleCZeCia Wykonana wg wzom

dostarczonegoprzezwykonawcelubinnymuZgOdniOnymOZnaCZenLem

lO．ZWykonawca，ktt時ZねZynaikorZyStnleJSZaOfehezostanIePOdpiSanaumOWanaOkres

Od2stycznIa2018r d021gmdnia2018「・UmowazostanleZaWartanaWZOrZeumOWy

przedstawonym przez Wykonawcei PO uPrZednim ZaakceptowanIuJeJ treScI PrZeZ
ZamaMaJaCegOPrZyCZym kazdazestr0n mOZewypowledzieeumowezzachowaniem

Jednomiesreczneg00kresuwypowiedzenia

11－WamnkI PはtnoSd przeiew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze

wteminied014dnioddatyotrZymaniafakturyodWykonawcy．

12ZamawaJaCy WybierZe naJkorZyStnieiSZa Ofehe odpowiadaiaCa WSZyStkim wymogom

POStaWIOnymPrZeZniegOdiapraWdk）WejIefektywneJrealIZaqiZam Wenia

130sobawyznaczonadokontaktujeSt：Ma佃0rZataLewandowskateI・887101283

14RegiOnalnaDyrekqaOchronySrodowskawGorzowieWleIkopoiskImPOSiadacehyflkat

SystemuZarzadZaniaSrodowISkiemzgodnyzEMAS WzwazkuztymzaはねaSie，aby

Wykonawcy biOraCy udzIaJ w postepowanIu ZaPOZnali SLe Z treScia Poi時ki

Srodowskowe」ZamieSZCZOnejnastronie間P／／qorzowrdosqovDV

単二）C70回II〈WW171で高
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