
 

 

 

Łódź, 9 listopada 2017 r. 

ZA.240.11.2017.DB 

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania  

W celu oszacowania wartości zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zwraca 
się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego 
zamówienia. 

I.   Opis przedmiotu szacowania: 
1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 
oraz ich ewentualnych zwrotów. Przedmiot szacowania obejmuje także doręczanie zwrotnych 
potwierdzeń odbioru (w formie pisemnej) po skutecznym doręczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki pocztowe od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 9:30 do sekretariatu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odbiór przesyłek będzie świadczony jeden raz dziennie z siedziby Zamawiającego w Łodzi 
przy ul. Traugutta 25, każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 
do 15:00 i dokonywać go będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 

4. W razie zaistnienia nagłej potrzeby nadania przesyłek poza godzinami ich odbioru, Zamawiający 
będzie mógł je nadać w punkcie obsługi właściwym dla danej jednostki organizacyjnej Wykonawcy. 

5. Doręczanie przesyłek powinno następować zgodnie z ustawą z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.1257) oraz ustawą z 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481). 

6. Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania trybów wskazanych  
w art. 57 §5 pkt 2 KPA, art. 12 §6 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 165 § 2 Kodeksu 
postępowania cywilnego, a także innych analogicznych przepisów. 

II.  Termin wykonania zamówienia: 
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

III.  Informacje dotyczące szacowania: 
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną do 15 listopada 2017 r. na adres e-mail: 

zampubreg.lodz@rdos.gov.pl. 
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,  

a następnie zeskanowana i przesłana na adres mailowy wskazany w zapytaniu. 

IV. Osoby upoważnione do kontaktów: 
Daria Błaszkiewicz 
tel.: 42 665 03 85 
e-mail: daria.blaszkiewicz.lodz@rdos.gov.pl 
 

 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest  
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 
ustalenie wartości szacunkowej rynku. 
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