
 

 
  

Gdańsk, dnia 08.09.2014r. 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI POCZTOWE 
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy: 888-822-206, faks: (58) 300-92-10 
Przedmiot zamówienia: usługi pocztowe; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 
z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 
 
Przedmiot zamówienia i termin realizacji całości zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe świadczone na rzecz Zamawiającego w okresie 2 lat.  
Przedmiot zamówienia oraz ilości wskazano w załączniku nr 1 do zaproszenia.  
Okres utrzymania cen bez zmian: 2 lata. 
 
Sposób przygotowania oferty 
Ceny za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Należy wpisać ceny dla wszystkich pozycji formularza 
cenowego.  
Ceny usług pocztowych wskazanych w pozycjach, dla których Zamawiający nie podał ilości, nie będą 
brane pod uwagę przy porównywaniu ofert. Należy je podać Zamawiającemu w celu informacyjnym. 
Dla tych usług pocztowych oraz innych które nie zostały wskazane w formularzu cenowym, w 
przypadku  konieczności zamówienia ich przez Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek 
świadczyć te usługi według aktualnie obowiązującego w danym momencie cennika Wykonawcy.    
Wykonawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne pozycje 
zamówienia.  
Wypełnione formularze cenowe ,  należy dostarczyć w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (058) 300-92-10,  
lub 
- e-mailem na adres: a.czempinska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem. 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
 
Adres do korespondencji 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Dział Administracyjno-Gospodarczy (pokój 107) 
 
Osoba do kontaktu 
Anna Czempińska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-06 
 
Oferty należy dostarczyć do dnia 15.09.2014r. do godz. 12:00. 
 
Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen i pozostałych parametrów ofert 
z Wykonawcami. 
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Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wzór umowy zostanie przekazany 
wybranemu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania 
warunków umowy. 
 
Załączniki: 
- formularz cenowy (załącznik nr 1) 
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