
b)

c)

3)

MIASTO BIAI,YSTOK

(nazwa Zamawiajqcego)

oBU-tv.271.45.2020
(znak sprawy)

f) dorqczenie przekaz6w adresatowi winno nastqpii w terminie do 4
otrzymania przez Zamawiajqcego wygenerowanego przez system

f) dorqczenie przekaz6w adresatowi winno nastqpii w terminie do ,

otrzymania przez Zamawiajqcego wygenerowanego przez system
przekaz6w; w przypeidku nieobecnoSci adresata (lub innej uprawnic
termin na dorqczenie przekazu wynosi 21 dni kalendarzowych
po dniu nadania przgkazu,

g) zwrot przekaz6w ha konto Zamawiajqcego w przypadku v

ich dorqczenia/wypthty; maksymalny termin na zwrot niedorqczon
dni liczqc od dnia nastqpnego po dniu nadania.

Optaty za nadanie i zlruroty przekaz6w bqdq wnoszone przelewe

siatvstok,.l.9. a2020 r.

Biatystok, ul. Slonimska L, 15-950

r.rsluFi, kt6rej warto(i nie przekracza kwoty

awcq Swiadczef pieniq2nych w formie prze pocztowych lub

wskazany adres oraz ich ewentualnych z

w obrocie krajowym.
w przypadku braku

strony internetowe.;

awcy w celu nadania

formacie i strukturze,
pojedyncze przekazy

aty, tytut przekazania

alizacjq przekaz6w,

nia zgodnodciwplywu
a przez sysrem

dni roboczych od dnia
twierdzenia nadania

iosoby), maksymalny
dnia nastqpujEcego

pania mozliwoSci
przekazu wynosi 30

OGTOSZENIE O ZAMOWI ENIU

Dziafajqc w imieniu M zapraszam

do ziozenia oferty na wykonani
ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Slonejw art.4 pkt 8
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z2OI9 r poz. 1843 ze zm.):

Dorqczanie Swiadczeh pieniqi w formie przekaz6w pocztowych lub pieniqinych na

wskazany adres oraz ich nych zwrot6w w przypadku braku moi ich dorqczenia w
obrocie

Kod CPV - 66110000-4 Ustugi

(elektroniczne nadawanie

1. Okre6lenie orzedmiotu z

l-) Przedmiot zam6wienia

Dorqczanie
przekaz6w

mo2liwoici

przez Wyk
pieniq2nych

ich dorqczeni

2\ Spos6b realizacji przekqz6w:

a) przekazy bqdq nad!wane elektronicznie, tj. za po6rednict

d) Zamawiajqcy przekaquje na konto Wykonawcy Srodki pieniqzne na

e) przyjqcie przekaz6w przez Wykonawcq nastqpuje z chwilq potwierd

6rodk6w pieniq2nycll, na rachunek bankowy Wykonawcy oraz wyge
potwie rdze n ia nada 4 ia prze ka z6w przez Zamawiajqcego,

miesiqcznie ,,2 dolu"



4)

5'r

6)

1)

8)

e)

3.

4.

na podstawie fa
Opr6cz faktury
dotyczqce ilo6ci

nadania oraz
rachunk6w ban

W przypadku z

przekaz6w, c

Przewidywana
wynosi odpowi
wyniosta od lonlo: zur6 r. - 1.551_ szT. | /.y /.uul

iernika) - 1,.037 szt. i 557.531,82 zl.2020 r. (do paZd

Przewidywane k y przekaz6w ksztattujq siq w nastqpujqcych zedzialach:
do 200,00 zt - wszystkich przekaz6w, pow. 200,00 do ,00 zl - t3%o, pow.300,00
do 500,00 zl -
Przewidywana

pow. 500,00 do 1 000,00 zI - 5o/o, pow. L do 2 000.00 zI - t%.
iloii zwrot6w przekaz6w w okr ie trwania umowy (24 m-ce)

2019wynosi 351 szt. lo6i zwrot6w przekaz6w w ubiegfych latach iosta: 2018 r. - L3l- szt.,
r. - 1-98 szt., r. (do paldziernika) - 67 szt.
Ostateczna tre za'lqcznika do umowy zostanie ustalona po Wykonawcy.

2. Opis wymaga6:
l") O udzielenie ienia mogq ubiegai siq Wykonawcy spetniajq warunek dotyczqcy

osiadania upra ief do adzenia okreS

Zamawiajqcy uzna powy2szy warunek za spefniony, je2eli Wyk posiada aktualne:
a) uprawnienie wykonywania dziatalnoSci pocztowej, o kt6 mowa w ustawie z dnia 23

zm.) lublistooada 20 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z2O2O r. poz. tO43-

b) uprawnienie wykonywania dziatalnoSci w zakresie a usfug pfatniczych,
o kt6rym w ustawie z dnia l-9 sieronia 20LL r. o us platniczych (Dz. U. 22020 r.

poz. 794) lub
c) zezwolenie prowadzenie dziatalno6ci zgodnie z ustawE z nia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

bankowe (Dz. .z2O2O r. poz. 1896).
Wykonawca
dokumentu

2l O udzielenie za enia mogq ubiegai siq Wykonawcy spelniaj nek dotvczacv zdol no5ci

Zamawiajqcy powy2szy warunek za spetniony, jezeli \A{ykonawca wyka2e w formie
cznik nr 1 do ogloszenia o zam6wieniu), ze:o6wiadczenia (Za

a) w okresie 3
dziatalnoSci j

przedmiotem

lat przed uplywem terminu sktadania o a jezeli okres prowadzenia

st kr6tszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 2 zamowienia, kt6rych

lub

tury lub innego dokumentu ksiqgowego wystarlvionego przez Wykonawcq.
rowinna byi sporzqdzona przez Wykonawcq ppecyfikacja zawierajqca dane
i wartoSci przekaz6w przyjqtych w danym miesiqcu zwyszczeg6lnieniem dni
rtoSci optat brutto od tych przekaz6w - w rozbiciu na poszczeg6lne numery
cwych, z kt6rych przelane byly 6rodki.
'ot6w przekaz6w - faktura powinna zawierai dane dotyczqce ilo5ci zwr6conych
jednostkowej brutto oraz wartoici brutto opfaly od tych zwrot6w.
uacunkowa ilo6i i wartodi przekaz6w w okreiie trwania umowy (24 m-ce)
lnio 4.822 szt. i 1.515.941",O0 zl. llodi i wartoS( przekaz6w w ubiegtych latach
ednio: 2018 r. - 1.551 szt. i 297.009,63 2|',201,9 r. - 2.669 szt. i 639.288,06 zl,

yly uslugi dorqczania Swiadczeri pieniq2nych w formie przekaz6w pocztowych

pieniq2nych na wskazany adres oraz ich ewentjualnych zwrot6w w przypadku

ici ich dorqczenia w obrocie krajowym (elektrdniczne nadawanie przekaz6w),

i2 wskazane prace zostaly wykonane terminor4lo i z nalezytq starannoSciq,

lami, kt6re posiadajq wiedzq i do6wiadczenie z zakresu dorqczania Swiadczeri

'formie przekaz6w pocztowych lub przektz6w pieniq2nych w obrocie

lub przek

braku mo2li

potwierdza

b) dysponuje

pieniq2nych

krajowym,

c) zobowiqzuje

przekaz6w.

Termin realizacji z

Kryterium wyboru:



zlo2q oferty
a dodatkowych ofert

z Wykonawcq, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq na

wyooru.

5. Oferta musi byi napisana w jqzyku polskim i podpisana przez

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSi p adzenia

podstawie

osooq upowaznronE

zam6wienia, zgodnie

stycznia 2O2l r.

u o zamowtentu
iem pkt 10.

wyja6nief dotyczqcych
podmiotowych

enra o zamowtentu,
iwykonawcq, je2eli

negocJacJl

kryterium

do reprezentowania wyko4awcy na zewnEtrz.
6. Oferta winna zawierai: ceriq ofertowq brutto za ustugq realizacji przedmi,

z formularzem ofertowym (Zalqcznik nr 1 do ogloszenia o zam6wieniu).
7. Ofertq nalezy przeslai nai adres e-mail: obu@um.bialvstok.pl do dnia

do godz. 10:00.
8. Osobq do kontaktu z wykonawcami jest:

- Urszula Czarnomysa, po(. nr 07, tel. 85 869 6216, e-mail: uczarnomvsai
9. Zamawiajqcy odrzuci oferlq, kt6ra nie spetnia wymagaf okre6lonych w <

lub kt6rejtreSi nie odpovViada tredci ogloszenia o zam6wieniu,zzastrze
10. Zamawiajqcy w toku badania i oceny ofert moze 2qdai od wykona

oferty, a w przypadku jej f iekompletno5ci w zakresie wymaganycf
wezwie do ich uzupetnienia.

11. Zamawiajqcy poprawiw treici oferty:
a) oczywiste omytki rach{nkowe i pisarskie,

b) inne omylki polegajQce na niezgodnoSci oferty z tre6ciq
niepowodujqce istotnych zmiaf w treici oferty, o kt6rych Zamawiajqcy
wykonawca wyrazi zgodq na pQprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiajqc o tym wykonawcq, kt6rego oferta zostafa
L2. Zamawiajqcy udzieli zam6[ruienia wykonawcy, kt6rego oferta odpor

przedstawionym w ogtosqeniu o zam6wieniu i przedstawi najk<

iona.
stkim wymaganiom

szq ofertq w oparciu
pkt 15.

lektronicznq i zamieSci

(UE) 2016/679 z dnia
zwiqzku z rzaniem danych

plywu takich danych oraz uchylen dyrektywy 95/46/WE
(o96lne rozporzEdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2201,6 r.), zw

2e:

RODO, informujq,

jski w Biatymstoku,

wai siq z inspektorem

1-, 15-950 Biafystok,

RODO w celu zawarcia

(w zakresie wskazanym

np. kwalifikacje

esowanym (np. dostqp

podstawie zawartych

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Biategostoku, Urzqd I

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok;

2) W sprawach z zakresu ochiony danych osobowych mogq Paristwo kontak'

ochrony danych: UrzqQ Miejski w Biatymstoku, ul. Stonimska

tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

umowy na podstawie zlo2onej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a

w formularzu ofertowydr) w celu dokonania oceny jakodciowej (

i doSwiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mogE byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainter

do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzajqcym dane n

um6w powiqzanych z pizedmiotem niniejszego postqpowania; adm istrator w granicach



6)

przepis6w prawa

w ofercie;

s) Pani/Pana dane

a) przez okres 5 |

w przypadku

b) przez okres

w przypadku u
Przysluguje Pani/P

a) prawo do dostq

b) prawo do spros

c) prawo do u

w art.17 RODO;

d) prawo do ograni

e) prawo do prze

7)

8)

e)

Przystuguje Pani/Pa

Ochrony Danych

Podanie danych j

za niewa2nq, moze

w postqpowaniu

wykluczenie wyko

Dane osobowe n

profilowaniu.

15. W uzasadnionych

Wykaz zafqcznik6w:
Nr. l- - Formularz
Nr.2-Wz6rum

poszanowanie prywatnoSci dla os6b, dane zostafy zawarte

bqdq przechowywane:

t liczonych od korica roku, w kt6rym pos zostanie zakoriczone -
umentacji z postqpowania o udzielenie

lat liczonych od korica roku, w kt6rym u zosta nie zrealizowana -
zwartych w postqpowaniu o udzielenie z renra;

prawo do:

u do danych, na zasadach okreSlonych w art. 15 RODO;

rwania danych, na zasadach okreSlonych w art] 16 RODO;

2cia danych (,,prawo do bycia zapomnianymf'), na zasadach okre6lonych

zenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych iw art, 18 RODO;

;zenia danych, na zasadach okreSlonych w art. 20 RODO.

u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzqdu

bowych;

. dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutliowai moze uznaniem oferty
niemo2liwii Zamawiajqcemu dokonanie ocenf spetniania warunk6w udzialu

z zdolnoSci wykonawcy do nale2ytego wykonahia zam6wienia, co spowoduje

wcy z postqpowania lub odrzucenie jego ofert!;
bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

<olicznoiciach Zamawiajqcy dopuszcza uniewainienie postqpowania.

(podpis Ki lego
Zastqpcy/Se uptiti'tainionej)

t6rych


