
 

 
URZĄD STATYSTYCZNY w KIELCACH 

 

 
25-369 KIELCE, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 

 
  

Tel. (41) 24 99 600, fax (41) 24 99 604, e-mail: SekretariatUSKIE@stat.gov.pl 

 

OGŁOSZENIE 
o przetargu nieograniczonym na: 

„świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym dla potrzeb  Urzędu Statystycznego  

w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2” 

Numer sprawy: KIE-WA.271.1.2015 

1) Miejsce realizacji: 25-369 Kielce, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 

2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

4) Termin wykonania zamówienia – Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany 

w okresie 12 miesięcy od dnia 20.04.2015 roku lub od dnia podpisania umowy 

5) Termin związania ofertą - przez okres 30 dni. 

6) Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, możliwość śledzenia za pośrednictwem 

strony internetowej wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym  

i zagranicznym –5%. 

7) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 

7:00 - 15:00 w pok. 11 (I piętro), pobrać ze strony internetowej Urzędu 

http://kielce.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ lub otrzymać przesyłką pocztową.  

8) Cena formularza pobranego bezpośrednio od Zamawiającego bądź przesłanego przesyłką pocztową 

wynosi 20,00 zł. 

9) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset 

złotych 00/100, które należy wpłacić na konto Zamawiającego NBP O/Kielce nr 13 1010 1238 0806 

8213 9120 0000 do dnia 07 kwietnia 2015 roku do godziny 1000. 

10) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

12) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 10 (I piętro).  

13) Termin składania ofert upływa w dniu 07 kwietnia 2015 roku o godzinie 1000. 

14) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 kwietnia 2015 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego, 

pok. 11 (I piętro).  

15) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy                       

o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy. 
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