
Uchwała Nr

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia 
do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie 
usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047 i 1473).

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego którego, przedmiotem jest: 
„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu” w trybie z wolnej ręki.

§2. Zatwierdza się treść zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi 
do przeprowadzenia postępowania dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

§3. Upoważnia się pana Andrzeja Rokickiego oraz panią Elżbietę Cholewską do przeprowadzenia 
negocjacji warunków cenowych wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: „Świadczenie 
usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

§4.Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Janicki

Mieczysław Szymajda

Maria Byzdra-Pawlak

Q RADCA PRAWNY



Sporządziła: Magdalena Żurawska 
24.07.2014 r.



BSI.272.8.2014

Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia uzupełniającego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług 

pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu”
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I. Zamawiający 

Powiat Łowicki
99-400 Łowicz, ui. Stanisławskiego 30,
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego, 

którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 

i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) zwanej dalej Ustawą.

II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
Ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym 

i zagranicznym.

2. Szacunkowe ilości przesyłek w okresie obowiązywania umowy zawiera poniższa 

tabela. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego
rodzaju w zależności od bieżących potrzeb.

Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Ilość (sztuki)
Przesyłki nierejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym (na terenie całego kraju)

do 50 g 2100

Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie krajowym (na terenie 
całego kraju)

do 50 g 180

Przesyłki nierejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym (obszar Europy)

do 50 g 10

Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym (obszar 
Europy)

do 50 g 10

Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym (obszar 
Ameryki Północnej)

do 50 g 10

Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym (obszar 
Australii i Oceanii)

do 50 g 1
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Przesyłki rejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym (na terenie całego kraju)

do 50 g 1250

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym (na terenie całego kraju)

do 50 g 1150

Przesyłki rejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym (obszar Europy)

do 50 g 1

Przesyłki rejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym (obszar Ameryki Północnej)

do 50 g 1

Przesyłki rejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym (obszar Australii i Oceanii)

do 50 g 1

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii 
w obrocie zagranicznym (obszar Europy)

do 50 g 1

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii 
w obrocie zagranicznym (obszar Ameryki 
Północnej)

do 50 g 1

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii 
w obrocie zagranicznym (obszar Australii i 
Oceanii)

do 50 g 1

"potwierdzenie odbioru" w obrocie 
krajowym(na terenie całego kraju)

do 50 g 10620

"potwierdzenie odbioru" w obrocie 
zagranicznym (obszar Europy)

do 50 g 1

"potwierdzenie odbioru" w obrocie 
zagranicznym (obszar Ameryki Północnej)

do 50 g 1

Przesyłki nierejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym (na terenie całego kraju)

ponad 50 g do 100 g 300
ponad 100 g do 350 g 75
ponad 350 g do 500 g 13

Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie krajowym (na terenie 
całego kraju)

ponad 50 g do 100 g 13
ponad 100 g do 350 g 13

Przesyłki nierejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym (obszar Europy)

ponad 50 g do 100 g 1

Przesyłki nierejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym (obszar Ameryki Północnej)

ponad 50 g do 100 g 1

Przesyłki nierejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
zagranicznym (obszar Australii i Oceanii)

ponad 50 g do 100 g 1

Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym (obszar 
Europy)

ponad 50 g do 100 g 5

Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym (obszar 
Ameryki Północnej)

ponad 50 g do 100 g 1

Przesyłki nierejestrowane najszybszej 
kategorii w obrocie zagranicznym (obszar 
Australii i Oceanii)

ponad 50 g do 100 g 1

Przesyłki rejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym (na terenie całego kraju)

ponad 50 g do 100 g 200
ponad 100 g do 350 g 50
ponad 350 g do 500 g 10
ponad 500 g do 1000 g 200



ponad 1000 g do 2000
g

20

Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii 
w obrocie krajowym (na terenie całego kraju)

ponad 50 g do 100 g 80
ponad 100 g do 350 g 20
ponad 350 g do 500 g 10
ponad 500 g do 1000 g 10

3. Kod CPV: 64110000-0 Usługi pocztowe.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od zawarcia umowy do 31.10.2015 r. 

lub do osiągnięcia maksymalnej wartości umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy oraz spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 

VI ust. 1 pkt 1 na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

powinien przedłożyć najpóźniej wraz z zawarciem umowy:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawca powinien przedłożyć najpóźniej wraz z zawarciem umowy 
następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób 

do kontaktu

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej.

2. Oświadczenia i dokumenty będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza 

to Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą 

faksu.

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą oraz do potwierdzenia 

wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych 

za pomocą poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Żurawska - tel. (046) 837 54 48, faks (46) 837 56 78. 

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Osobami, które będą prowadzić negocjacje będą:

Elżbieta Cholewska

Andrzej Rokicki.

VIII. Miejsce i termin negocjacji
Negocjacje odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 Łowicz w dniu 30.07.2014 r, o godz. 14.00. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu negocjacji na wniosek 

Wykonawcy.
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IX. Opis sposobu obliczenia ceny wykonania zamówienia
1. Wykonawca określi ceny poszczególnych rodzajów przesyłek w walucie krajowej 

(w zł).

2. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem wyniku negocjacji i zawierać będzie 

co najmniej następujące postanowienia:

1. §1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych 

dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych 

zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym.

2. § 2 Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 31.10.2015 r.

2. Cena brutto określona w § 3 jest jednocześnie maksymalną wartością 

umowy, która wygasa wraz z osiągnięciem tej kwoty wynagrodzenia 

za wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia 
dotyczące kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną ceną 
brutto określoną w § 3 a kwotą wykorzystaną w okresie obowiązywania 

umowy.

3. § 3 Wartość umowy oraz warunki płatności

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę: ............ brutto.

2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

Do dnia 7-go każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę VAT 

wraz z wyszczególnieniem wykonanych usług, płatną przelewem 

w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
3. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie 

nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia
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w okresie rozliczeniowym, przy czym obowiązywać będą ceny 

jednostkowe ustalone w trakcie negocjacji, a w przypadku ich zmiany 

zgodnie z dokumentem zatwierdzającym te zmiany. W przypadku nadania 

przez Zamawiającego przesyłek, których ceny nie były przedmiotem 

negocjacji podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług 

Wykonawcy.

4. § 4 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższych 

okoliczności. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne 

z tytułu wykonania części umowy.

b) w razie nieuzasadnionej zmiany cen przez Wykonawcę.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyny określonej w ust. 1 lit. b winno nastąpić 

w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie 

odstąpienia, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.

5. § 5 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane 

będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 

Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi.

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone 

na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron. Zamawiający nie dopuszcza cesji 

należności wynikających z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności 

podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany te nie mogą 

naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.
5. Umowę sporządzono w Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
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XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.
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Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W imieniu:

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu” zgodnie 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy





Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

W imieniu:

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa
Powiatowego w Łowiczu” na podstawie przesłanek wskazanych w poniżej 
cytowanym art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych:

„ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta 
lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu,
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę 
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) -  przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej -  przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

data podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy



Wykonawca (miejscowość i data)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / 
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej * *

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. * Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, 
poz. 331 z późn. zm.)________________________________________________________________
Lp- Nazwa podmiotu

1.

2.

3.

4.

5.

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

2. * Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - niniejsze oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców.





BSI.272.8.2014

Poczta Polska S.A. 
Al. Włókniarzy 227 
90-900 Łódź

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych
dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Przedmiotem negocjacji będą:
1. ceny jednostkowe przesyłek pocztowych,
2. warunki umowy,
3. maksymalna wartość umowy wynikająca z szacunkowego zapotrzebowania
ustalonego przez zamawiającego i cen jednostkowych oferowanych
przez Wykonawcę.

Negocjacje odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz w dniu 30.07.2014 r. o godz. 14.00.

Załączniki:
1. Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
4. Wzór listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej oraz informacji 

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej




