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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

W zakresie świadczenia usług pocztowych dla Narodowego Centrum Nauki w 2021 roku 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16 ,  

30-312  Kraków, 

a) tel. +4812-341-90-02 

b) e-mail: malwina.marcisz@ncn.gov.pl 

c) strona internetowa: www.ncn.gov.pl 

d) do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest – p. Malwina Marcisz 

 

II. Opis przedmiotu i warunków zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 

pocztowych (przesyłek listowych i paczek) oraz ich zwrotów po wyczerpaniu możliwości 

doręczenia lub wydania odbiorcy, a także transport przesyłek przeznaczonych do nadania 

z siedziby Zamawiającego przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków do placówki 

nadawczej operatora pocztowego realizującego usługę pocztową. 

2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

3. Szacunkowa liczba i rodzaj przesyłek listowych i paczek została wskazana w Formularzu 

cenowym, który stanowi Załącznik Nr 2. Liczba przesyłek wskazana w Formularzu 

jest wielkością szacunkową, przyjętą w celu porównania ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje 

roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli. 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

64.11.00.00-0 Usługi pocztowe 

60.00.00.00-8 Usługi transportowe 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego 

zaproszenia 

b) formularz cenowy zawierający cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, 
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którego wzór stanowi Załącznik Nr 2, podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

2. Sposób złożenia oferty: 

Oferta powinna zostać złożona poprzez przesłanie wymaganych dokumentów na adres: 

malwina.marcisz@ncn.gov.pl do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 15.00. 

 

IV. Kryteria oceny ofert: 

1) Zamawiający wybierze ofertę, która spełni warunki określone w zaproszeniu do złożenia 

oferty oraz na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

Nazwa kryterium  Waga kryterium 

Cena oferty brutto  100% 

 

 

2) Opis sposobu oceny ofert przedmiotu zamówienia: 

punkty przyznawane w kryterium „Cena oferty brutto” będą liczone wg następującego wzoru  

 

C = (CNAJ : CO) x 100 

 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

CNAJ – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

CO – cena brutto podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.  

 

V. Udzielenie zamówienia: 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną. 

2. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Informujemy, że złożone oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego 

roszczenia do zlecenia usługi lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać się podstawą do dalszych 

negocjacji i/lub zlecenia stosownej usługi bądź zawarcia umowy . 

 

Mając na uwadze powyższe, liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa ofertę. 

 

Załączniki: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Formularz Cenowy 

3) Formularz Oferty 
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