
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 422418-2014 z dnia 2014-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz

ewentualnych ich zwrotów...

Termin składania ofert: 2015-01-09

Lublin: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i

zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubl inie w zakresie

przyjmowania, przemieszczania i dor ęczania przesyłek pocztowych oraz

ewentualnych ich zwrotów

Numer ogłoszenia: 27966 - 2015; data zamieszczenia:  09.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 422418 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i

zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr

1 oraz załącznik nr 2 do SIWZ. Przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia to: 1/ przesyłki listowe

nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, oraz najszybszej kategorii w obrocie krajowym i

zagranicznym, 2/ przesyłki listowe rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii z potwierdzeniem

odbioru i bez potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym i przesyłki listowe rejestrowane będące przesyłkami

najszybszej kategorii z potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,
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3/ paczki pocztowe niebędące przesyłkami najszybszej kategorii oraz najszybszej kategorii potwierdzeniem

odbioru i bez potwierdzenia odbioru, w obrocie krajowym i zagranicznym, 4/ przesyłki rejestrowane zwracane do

nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  04.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 175000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  177077,95

Oferta z najni ższą ceną: 177077,95 / Oferta z najwy ższą ceną: 177077,95

Waluta:  PLN.
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