Warszawa, 05.07.2021 r.

WIW.WZP.2512.07.2021.ET

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
Dotyczy:

postępowania publicznego numer 7/2021, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej
progów unijnych, dotyczącego wykonania usług, polegających na
konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów
przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego
w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
18.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00087115/01

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn. zm.), zwanej dalej
„ustawą” Zamawiający – Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie informuje,
iż w dniu 05.07.2021 r. o godzinie 11.30 odbyło się otwarcie złożonych ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów
unijnych na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania)
zwrotów

przesyłek,

zawierających

czasopisma

Wojskowego

Instytutu

Wydawniczego w Warszawie.
W postępowaniu złożono 2 oferty, których zbiorcze zestawienie zawiera
poniższa tabela:

Oferowana
cena dla
maksymalnego
zakresu
zobowiązania
(wraz z
zamówieniem
opcjonalnym)

Termin
doręczania
przesyłek
VIP do
adresatów w
Warszawie

Termin
doręczania
przesyłek
do
adresatów
krajowych

Lp.

Nazwa
Wykonawcy

1

Poczta Polska
Spółka Akcyjna

ul. Rodziny
Hiszpańskich 8,
00-940
Warszawa

394 724,12

471 604,50

1 dzień

4 dni

Speedmail
Sp. z o.o.

ul. Belzacka
176/178,
97-300 Piotrków
Trybunalski

401 233,66

482 33,68

3 dni

5 dni

2

Adres
Wykonawcy

Oferowana
cena dla
minimalnego
zakresu
zobowiązania
(zamówienia
pewnego)

Zgodnie z brzmieniem art. 222 ust. 4 ustawy Zamawiający udostępnił na
stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 483 000,00 zł brutto.

Z upoważnienia Dyrektora WIW

Dorota
Sypniewska

Wyk. w 1 egz.- platforma
zakupowa, strona
internetowa, a/a
Elżbieta Toczek
tel. 261 849 494
05.07.2021 r.
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