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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA 

USŁUGI SPOŁECZNE 
W ZAKRESIE 

 

 Świadczenie usług pocztowych oraz powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych dla 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 

63453373100000, ul. Ratajczaka 10/12 , 61 - 815 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 

566 700, e-mail gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl, faks 618 566 788.  

Adres strony internetowej (URL): wsa.poznan.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  Sąd 

I.3) KOMUNIKACJA:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: pisemnie na adres:  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 61-815 Poznań,                             

ul. Ratajczaka 10/12. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych oraz 

powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek 

pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu  

Numer referencyjny: II Prez. O/AG -29-3/18  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  Nie  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz powszechnych usług 

pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz 

zwrotów przesyłek niedoręczonych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 

10/12 w Poznaniu.  
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2. Przez Wykonawcę - Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania 

działalności pocztowej.  

3. Wykaz jednostek na rzecz których świadczone będą usługi pocztowe: Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu.  

4. Szacunkowe dane dotyczące nadawanych przez Zamawiającego przesyłek stanowi załącznik nr 1 do 

specyfikacji – formularz cenowy. Dane te mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki finansowe i ilości 

przesyłek określone w umowie nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu zakończenia umowy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 64110000-0  

Dodatkowe kody CPV:  

 

II.6 ) Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 

a) formularz ofertowy; 

b) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

wymienione w punkcie 6 niniejszej specyfikacji 

 

II.7 ) KRYTERIA OCENY OFERT  

Najniższa cena 100,00 

 

II.8) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018 r. do godziny 745 w siedzibie Zamawiającego tj.                             

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 10/12,                          

w pokoju nr 403. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia. 

 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

stanowiąca integralną część ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, dostępna pod adresem 

www.wsa.poznan.pl 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 10/12,  

e-mail: sekretariat@poznan.wsa.gov.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 10/12 jest Pan Damian Wojtkowiak, 

e-mail, iod@poznan.wsa.gov.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym na Świadczenie usług pocztowych oraz powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, 

doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 

w Poznaniu; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana  danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 


