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Zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług kurierskich 

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 01.07.2015 r. Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w 

Łodzi w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi oraz art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn zm.) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług 

kurierskich na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych.   

I. Zamawiający  

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 

ul. Rzgowska 281/289 

93-338 Łódź 

Tel. (42) 272 20 30 

Fax. (42) 272 20 31 

NIP 729-24-78-202 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1.  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest świadczenie usług kurierskich w obrocie 

krajowym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek listowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia lub wydania bezpośrednio do odbiorcy, a także odbiór przesyłek ze wskazanych przez 

Zamawiającego miejsc i dostarczenie ich do adresata. 

2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienie zawiera Załącznik do Zaproszenia. 

3. Świadczenie usług kurierskich będzie obejmować okres od dnia 09.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.   

III. Tryb i warunki negocjacji 

1. Tryb negocjacji składa się z II etapów.  

2. Etap I obejmuje złożenie przez Wykonawców Zgłoszenia udziału w negocjacjach, w tym wstępnej 

oferty świadczenia usług kurierskich. 

3. Etap II obejmuje wstępną kwalifikację Zgłoszeń Wykonawców do prowadzenia dalszych negocjacji 

oraz negocjacje w wybranymi Wykonawcami.  

4. Wykonawcy, których propozycje zostaną wybrane do prowadzenia dalszych negocjacji zostaną o 

tym powiadomieni przez Zamawiającego. Wszelkie powiadomienia związane ze złożonym 

Zgłoszeniem oraz z dalszym prowadzeniem negocjacji będą przekazywane na adres siedziby lub 

adres email podany przez Wykonawcę w Zgłoszeniu.  

5. Zgłoszenia udziału w negocjacjach mających na celu wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie 

powierzone wykonywanie usług kurierskich należy dokonać w formie pisemnej.  

6. Zgłoszenie, wymienione w pkt 5, powinno zawierać co najmniej: 

a) dane zgłaszającego swój udział w negocjacjach i składającego wstępną ofertę świadczenia usług 

kurierskich, w szczególności nazwę firmy, adres siedziby, telefon kontaktowy, adres email, datę 

sporządzenia Zgłoszenia udziału w negocjacjach; 

b) wstępną ofertę cenową, z datą sporządzenia, dla poszczególnych rodzajów usług kurierskich, 

zgodnie ze wskazanymi w Załączniku wielkościami przesyłek; 

W Zgłoszeniu udziału w negocjacjach możliwe jest wskazanie przez Wykonawców innych 

informacji i załączeniu innych dokumentów niż wymienione powyżej, a istotnych według 

Wykonawców.  

7. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że: 



a) nie dopuszcza składania ofert częściowych; 

b) nie dopuszcza składanie ofert wariantowych; 

c) nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości albo części 

zamówienia podwykonawcom; 

d) cena nie będzie stanowiła jedynego kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający będzie prowadzić negocjacje do momentu, gdy z wybranym Wykonawcą dojdzie do 

uzgodnienia wszystkich kwestii będących przedmiotem negocjacji. 

9. Umowa z Wykonawcą na świadczenie usług kurierskich zostanie zawarta na piśmie.  

10. O zakończeniu negocjacji Zamawiający niezwłocznie w formie pisemnej poinformuje 

Wykonawców, z którymi były prowadzone negocjacje.  

IV. Warunki udziału w negocjacjach 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia, zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku;  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.  

V. Opis sposobu przygotowania zgłoszenia 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedno Zgłoszenie udziału w negocjacjach, w tym wstępną 

ofertę świadczenia usług kurierskich. 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w całości w języku polskim. 

3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej zamowienia@cem.edu.pl do dnia 

03.01.2017 r. do godz. 12.00. Po otrzymaniu wiadomości na pocztę elektroniczną Zamawiający 

potwierdzi odczytanie wiadomości.  

4. Ostateczne terminy i czas trwania negocjacji z Wykonawcami będą ustalane drogą wymiany 

korespondencji elektronicznej.  

5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

przedmiotu zamówienia jest Pani Natalia Fila, tel. 42 272 20 48, email: zamowienia@cem.edu.pl.  

VI. Zastrzeżenia 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie Zgłoszenia udziału w negocjacjach, negocjowania z 

kilkoma Wykonawcami jednocześnie, a także w każdym czasie i na każdym etapie 

postępowania; 

b) odwołania negocjacji bez podania przyczyny, unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny, zamknięcia negocjacji bez zawarcia umowy, ograniczenia zakresu przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem.  

2. Zamawiający zastrzega, że w niniejszym postępowaniu nie przysługują protesty, odwołania ani inne 

środki odwoławcze.  

3. Zamawiający zastrzega, że w postępowaniu nie będzie brane pod uwagę zgłoszenie Wykonawcy, z 

którym Zamawiający współpracował przez okres ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem oferty. 

 

Z-ca Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych 

  /-/ Rafał Kubiak  
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