
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zmiana 

ZAMAWIAJĄCY 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin  
tel.: 81 741 00 72  

www.lpec.pl; info@lpec.pl 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym                                
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek 
pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych do nadawcy, a także świadczenie 
usługi odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego z obsługujących 
terenową daną lokalizację punktów nadawczo odbiorczych Wykonawcy. 

TRYB POSTĘPOWANIA 
/PODSTAWA PRAWNA/ 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy, zgodnie z §23, w związku z §22 ust.1 pkt.1) i §2 ust. 1 pkt. 1) 
Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. 

2. Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. dostępny jest na stronie 
internetowej www.lpec.pl – w zakładce: Przetargi → Regulaminy. 

NUMER POSTĘPOWANIA NZ1-241A-36/2019 

DATA OGŁOSZENIA 

MIEJSCE PUBLIKACJI 

15.03.2019r. 
Strona internetowa: www.lpec.pl zakładka: Przetargi → Przetargi oraz tablica ogłoszeń 

w siedzibie Zamawiającego 

TERMIN WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

Realizacja przedmiotu zamówienia – umowa na czas określony, na okres dwudziestu czterech 
(cyfrowo: 24) miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.  

WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

oraz Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na warunkach określonych w Części VI ust. 2 
SWZ. 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca musi 
załączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Części VII SWZ. 
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ. 

KRYTERIA WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie dokonywać wyboru w 
oparciu o jedyne kryterium: 
Cena ofertowa brutto - waga 100 %, z podziałem na trzy podkryteria - tzw. grupy cenowe o 
wadze: 
I grupa cenowa – 60% - listy zwykłe, 
II grupa cenowa – 25% - listy priorytetowe, listy zwykłe zagraniczne, listy polecone zagraniczne 
III grupa cenowa – 15% - listy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
W kryterium cena maksymalnie Wykonawca może otrzymać łącznie 100 pkt 

Szczegółowy opis kryteriów wyboru wykonawcy został opisany w Części XI SWZ. 

OFERTY CZĘŚCIOWE 
OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

WADIUM Nie dotyczy 

TERMIN ZWIĄZANIA 
OFERTĄ 

30 dni 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.lpec.pl z zakładki: 
Przetargi →Przetargi. 

MIEJSCE I TERMIN 
SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin w kancelarii 
ogólnej (pokój nr 3, parter), do dnia: 25.03.2019 r. 29.03.2019 r. do godz. 11:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A. w dniu: 25.03.2019 r. 29.03.2019 r.o godz. 11:15 

w Sali konferencyjnej – (parter, siedziba LPEC S.A. – główne wejście) 

ZAMAWIAJĄCY 

Lublin, dn. 15.03.2019 r.  

Zmiana wprowadzona w dn. 22.03.19 r. 
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