
                          Opole, dnia 24.11.2022 r. 
DZP.2310.43.2022 
        
 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu 
 
 

Z A P R A S Z A 
 
 

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: 
 

„Świadczenie usługi przesyłek pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Opolu w okresie od 01.01.2023r. – 31.12.2023 r.” 

 
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) - wartość zamówienia jest mniejsza niż 
 130 000 zł netto. 
 
 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i 
paczki pocztowe), na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w przypadku 
nieudanej próby doręczenia do adresata, które będą realizowane na zasadach 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności  
w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 896, 
1933). 

2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze 
do 2000 g (gabaryt S, M i L): 
a) zwykłe ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, 
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii, 
c) polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną  

i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową, 

przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem, świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie 

e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta  
za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 

f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej 
kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 

g) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek 
zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki 
podanej przez nadawcę.  
„FORMAT S to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, 
szerokość 160 mm 
Masa do 500g 



FORMAT M to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, 
szerokość 230mm 
Masa do 1 000g 
FORMAT L to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM -wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 
MAKSIMUM -suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych 
wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm 
Masa do 2 000g” 
 

3. Zamawiający wymaga aby usługi objęte przedmiotem zamówienia posiadały deklarowany termin 
doręczenia, określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z  
dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 
wyznaczonego. 

II. Warunki realizacji usługi: 
1. Wykonawcą usług pocztowych może być podmiot uprawniony do wykonywania działalności 

pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r.  
poz. 896, 1933) Usługa będzie realizowana na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                             
w Opolu, ul. Barlickiego 13,45-083 Opole. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej i paczce nazwy odbiorcy 
wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek 
rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, zadeklarowana 
wartość czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO), umieszczania nadruku (pieczątki) 
określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej 
przesyłki oraz oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza nadawania przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w 
przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj. 
przekazaniu przesyłek ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku: rejestrowanych wg 
kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej; nierejestrowanych w podziale wynikającym z 
zestawienia ilościowo‐wartościowego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co 
należy rozumieć: 
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w 

dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach 
rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej 
partii przesyłek, 

b) dla przesyłek zwykłych ‐ nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek wg 
poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch 
egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach 
rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej 
partii przesyłek. 

6. Wzory pocztowej książki nadawczej oraz zestawienia ilościowo-wartościowego zostaną 
uzgodnione z Wykonawcą. 

7. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do umowy w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli w trakcie realizacji umowy zmienione zostaną przepisy w zakresie opodatkowania 

podatkiem VAT usług będących przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności w zakresie 
zwolnienia z podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę cen realizowanych usług o kwotę 
podatku VAT, w szczególności ich podwyższenie. Zmiana cen nastąpi na podstawie aneksu, 



do którego podpisania strony zobowiązują się, ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmiany 
przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT, 

b) w przypadku zmiany cen w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę  
w Formularzu Cenowym w sytuacji spowodowanej zmianami cen tych pozycji zgodnie  
z przedłożonym przez Wykonawcę dokumentem zatwierdzającym te zmiany przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe. 

W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone 
usługi w wysokości obowiązującej na dzień nadania przesyłek. 

7. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie 
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie  
z adresem przeznaczenia. 

8. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. 
Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do jej zawartości. 
Ponadto powinno uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 

9. Jeśli przesyłki listowe oraz paczki wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub 
opakowania właściwego dla danego Wykonawcy – Wykonawca dostarczy we własnym zakresie 
wszelkie materiały niezbędne do tego celu. 

10. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie 
przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, 
przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze 
wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Ustalony termin na odebranie 
przesyłki nie może być krótszy niż 7 kolejnych dni licząc od dnia następnego po dniu 
zawiadomienia. W przypadku, gdy adresat nie zgłosi się w określonym terminie Wykonawca 
ponownie zawiadamia o możliwości odbioru przesyłki z określeniem kolejnych 7 dni na 
odebranie przesyłki. Po upływie tych terminów przesyłka niezwłocznie będzie zwracana do 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania: 
a) co najmniej  jednej placówki pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 

mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich, 
b) co najmniej  jednej placówki pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 85 km2 

powierzchni w gminach wiejskich,  
c) na terenie każdej gminy w kraju co najmniej jednej stałej placówki pocztowej czynnej 6 

godzin dziennie 5 dni w tygodniu (w dni robocze), w której klienci będą mogli odebrać 
przesyłkę, przy czym co najmniej w jeden dzień roboczy do godziny 18:00 lub w soboty przez 
co najmniej 3 godziny.  

12. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie, 
zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 
z 2022 r.  poz. 896, 1933)  

13. W formularzu propozycji cenowej zostały wyszczególnione rodzaje przesyłek jakie będą zlecane 
Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji. Zamawiający przyjął podane ilości 
przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje podstawę do 
wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości 
przesyłek. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą 
ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od 
podanych ilości, zaś każda z usług wskazanych w tabeli poniżej musi być dostępna dla 
Zamawiającego.  

14. Rozliczanie usług pocztowych będzie się odbywało w okresach miesięcznych. Wartość usług  
w okresie rozliczeniowym będzie wyliczana jako iloczyn ilości przesyłek i cen jednostkowych  
w kwocie brutto. 



 
III. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.  

 
IV. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający  

dopuszcza dostarczenie faktury w formie elektronicznej. Zamawiający pod pojęciem prawidłowo 
wystawionej faktury uważa: 
- poprawnie merytorycznie obciążenie zgodnie z ilością wykonanych przesyłek, 
- poprawnie rachunkowo: bez błędów rachunkowych,  
- poprawnie pod względem formalnym j.w. 
 

V. Kryterium wyboru propozycji cenowej: cena brutto 100%.  
  
Rozpatrzeniu będą podlegały propozycje cenowe, które zawierają wartość całego zamówienia 
oraz podają ceny dla wszystkich przesyłek pocztowych wyszczególnionych w formularzu 
propozycji cenowej. 

 
VI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

Aneta Szymańska – tel. (77) 454 32 66 wew. 146 

 

VII. Sposób przygotowania propozycji cenowej oraz miejsce składania:   
1) W przypadku pytań dot. niniejszego postępowania wniosek należy kierować drogą elektroniczną 

na adres: izp@mosir.opole.pl 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną propozycję cenową dotyczącą przedmiotu zamówienia.  
3) Propozycja cenowa ma być napisana czytelnie w języku polskim.  
4) Propozycja cenowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, 

zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.  

5) Propozycja cenowa winna zawierać: 
a. Formularz propozycji cenowej według przykładowego wzoru (załącznik nr 2); 
b. Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych  
c. Projekt umowy na świadczenie usług przesyłek pocztowych 

 
W przypadku podpisywania propozycji cenowej przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do propozycji dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 
zanonimizowane o dane dotyczące adresu zamieszkania, imion rodziców, nr dowodu osobistego, nr 
PESEL pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 
Zamawiający w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną dopuszcza złożenie skanu 
pełnomocnictwa.    

6) Propozycję cenową można złożyć w jednej wybranej przez Wykonawcę formie: 
a. osobiście w sekretariacie Dyrekcji MOSiR w Opolu pok. 113 
b. za pośrednictwem poczty na adres:   

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Barlickiego 13 
45-083 Opole    

c. drogą elektroniczną na adres: izp@mosir.opole.pl   
W przypadku składania propozycji cenowej drogą mailową przedmiotowy dokument należy 
przesłać w formie skanu. 

 
 



 
VIII. Termin składania i otwarcia propozycji cenowych.  

a) Termin składania propozycji cenowych: 02.12.2022 r. 
 

IX. Inne istotne postanowienia: 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia przed upływem 

terminu składania propozycji cenowych. Jeżeli zmiany będą mieć wpływ na treść składanych w 
przedmiotowym postępowaniu propozycji, Zamawiający przedłuży termin ich składania. 
Dokonane zmiany zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, do których 
zostały skierowane zaproszenia.  

b) Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu zostanie przesłany 
protokół z rozstrzygnięcie postępowania. 

c) Termin związania propozycją cenową: 30 dni. 
d) W czasie trwania umowy Wykonawca nie może powierzać jej wykonania osobom trzecim bez 

zgody Zamawiającego. 
e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

zaproszenia do złożenia propozycji cenowej w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie 
można było przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania, a która w sposób istotny 
wpływa na realizację przedsięwzięcia.  

f) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych  
z przygotowaniem i złożeniem propozycji cenowej dla przedmiotowego zadania. 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania jeżeli 
proponowana cena usługi jest niższa o 30% od szacowanej wartości zamówienia przez 
Zamawiającego. 

8. Informacja RODO. 
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”, 
informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,  

ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole; 
2) dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych osobowych dostępne w zakładce kontakt na stronie www.mosir.opole.pl oraz 
pod adresem iod@mosir.opole.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi 
przesyłek pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”, nr sprawy: 
DZP.2310.43.2022, prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - 
wartość zamówienia jest mniejsza niż  130 000 zł netto; 

4) Pani/Pana dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie 
świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania 
korespondencji, usługi archiwizacyjne, obsługę hostingową, obsługę IT; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat; 

6) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 
 

                                       Z poważaniem, 
 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  
Marcin Sabat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia, 
2. Załącznik nr 2- Formularz propozycji cenowej 


