
ZPM.271.16.2019 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Zamawiający – Gmina Mielec, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego               

o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro, zgodnie z art. 

138o ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

t.j.) na zadanie ,,Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Mielec  w 2020 roku”. 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec 

 

2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Mielec. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki do umowy zostały zawarte 

w załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

4. Nazwy i kod CPV - 64100000-7 Usługi pocztowe 

 

5. Kryteria oceny ofert - Cena - 100%. 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu                            

o przyjęte kryteria oceny ofert. 

 

6. Sposób przygotowania oferty 

1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - Załącznik nr 1 Formularz 

oferty oraz formularz cenowy Załącznik nr 2. 

2) Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu 

opisanym w następujący sposób 

Oferta na: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Mielec w 2020”.  

NIE OTWIERAĆ przed: 12.12.2019 godz. 10:00” 

3) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania, 

4) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, 

5) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,  

6) oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa, 

7)     przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym 

uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo 

w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

7.Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy oraz załączniki nr 2 Formularz cenowy. 

2) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG dot. każdego 



wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez osoby do tego umocowane). 

3) Zaświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na wykonanie 

działalności pocztowej udzielone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

8.Inne istotne warunki zamówienia: 

1) przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

2) Zamawiający może dokonać poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, lub oczywistych 

omyłek pisarskich, 

 

9.Miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 12.12.2019 r. do godz. 10:00                          

w siedzibie Zamawiającego – UG Mielec sekretariat ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec  

2) Oferty zostaną otwarte w dniu 12.12.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 

- UG Mielec sekretariat ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec pok.16 . 

3) Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu 

opisanym w następujący sposób: OFERTA NA: „Świadczenie usług pocztowych                                

na potrzeby Gminy Mielec ”. NIE OTWIERAĆ przed: 12.12.2019 godz. 10:00” 
 

10.Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Zaleca się aby wszelka korespondencja była kierowana do zamawiającego pisemnie na 

adres: Gmina Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec, przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej na adres e mail:aa.bieniek@ug.mielec.pl 

2) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Pan Andrzej Bieniek 

 

11.W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie 

zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą - z chwilą zawarcia tej umowy. 

12.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie 

postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych                              

i finansowych z tego tytułu. 

 

13.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek                 

z ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych z tego tytułu. 

 

14.Umowę przygotuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu i Załącznika nr 3. 

 

15.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia 

ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

16.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), i Ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje: 

mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą                 

w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. 

2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest 

możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych                     

z dnia 29 stycznia 2004 r. 

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w 

dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej  w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielec, jeśli taki obowiązek będzie 

wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy                      

w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są 

przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez 

przepisy prawa. 

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionej ustawy jest 

obligatoryjne. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie                                      

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 

Administratora. 

 

Wójt Gminy Mielec 

  /-/ Józef Piątek 

Załączniki: 
1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 

2) Formularz cenowy - Załącznik nr 2 

3) Opis przedmiotu zamówienia i Istotne warunki umowy - Załącznik nr 3. 

 

 

 

 

Mielec dnia 5.12.2019 rok 


