
O G Ł O S Z E N I E 
 

Działając zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Poznaniu z siedzibą 61-655 Poznań ul. Gronowa 22 – ogłasza: 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach                             
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – Prawa zamówień publicznych 

 

Na wykonanie usługi:  ODBIÓR ZE SZKÓŁ (PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) PRZESYŁEK 
PODLEGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE I ICH DOSTARECZENIE 
DO WSKAZANYCH ODBIORCÓW 
– zgodnie z wymogami SIWZ. 

Zasięg terytorialny: Obszar województw – lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. 
 

Wspólny Słownik Zamówień:  CPV – 64120000-3 usługi kurierskie. 
 

1. Termin wykonania zamówienia: od 06 do 21 maja 2019 r. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.   

3. W zamówieniu nie będzie wymagane wadium. 

4. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aczkolwiek 
zastrzega sobie prawo zastosowania kar umownych. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 posiadają koncesję na ochronę osób i mienia – wydaną na podstawie ustawy z dnia 
22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.)  
i prowadzą działalność w tym zakresie, 

 nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 

 złożą w ustalonym terminie właściwą ofertę. 
 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków według formuły                          
„spełnia” / „nie spełnia”, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawców. 

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z załącznikami można odebrać 
bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 902), po złożeniu pisemnego wniosku. 
Załączników nie udostępnia się w wersji elektronicznej.  

Pobierz druk wniosku o wydanie SIWZ z załącznikami …  

Pobierz SIWZ bez załączników …  

7. Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2019 r. o godz. 13.00. 

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat OKE. 

9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 13.30. 

11. Kryterium oceny ofert: jednostkowa cena brutto – 60%, liczba wyznaczonych tras – 40%. 

12. Do kontaktów z Wykonawcami uprawniona jest: 

Pani Hanna Maćkowiak – tel.  (61) 854 01 63,  – fax (61) 852 14 41. 

13. Na podstawie art. 10c ust.1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje 
porozumiewania się z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
W postępowaniu obowiązuje pisemna forma komunikowania się stron. 

 
 Ogłoszono w BZP 

Nr 523023-N-2019 z dnia 2019-03-08  
       DYREKTOR OKE w Poznaniu 

                      
 

                      / - / Marcjanna Klessa 

Poznań, dnia 20 marca 2019 r. 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/546/wniosek_o_siwz_03_2019.pdf
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/546/siwz_03_2019.pdf

