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ZAWIADOMIENIE 

o wynikach postępowania na świadczenie usług kurierskich  

na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych w trybie negocjacji 

 

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) 

dokonano wyboru najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w zaproszeniu do negocjacji CEM.ZP.261.65.1/16 z dn. 30.12.2016 r.  

 

W ramach I etapu negocjacji w wyznaczonym terminie wpłynęły następujące zgłoszenia 

wraz ze wstępną ofertą cenową: 

1) UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej przy ul. Wodnej 47; 

2) Poczta Polska S.A. Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego Region Sprzedaży 

Łódź z siedzibą w Łodzi przy Al. Włókniarzy 227; 

3) FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 323; 

4) TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Elektronowej 6. 

Po wyznaczonym terminie do złożenia zgłoszenia wraz ze wstępną ofertą cenową wpłynęły 

następujące zgłoszenia, które nie były rozpatrywane przez Zamawiającego: 

1) InPost Express Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130; 

2) DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej przy ul. Wodnej 38. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy cenowej zgłoszeń podjęto decyzję, iż do II etapu 

negocjacji zostaną zaproszone 3 firmy: 

1) UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej przy ul. Wodnej 47; 

2) Poczta Polska S.A. Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego Region Sprzedaży 

Łódź z siedzibą w Łodzi przy Al. Włókniarzy 227; 

3) FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 323. 

Podczas prowadzonych negocjacji z Wykonawcami zadawano pytania związane m.in. z: 

1) wprowadzeniem zastrzeżenia do wykorzystywanej aplikacji przez Wykonawcę w sprawie 

braku możliwości nadania przesyłek kurierskich do godz. 9 i 12 oraz braku możliwości 

zwiększenia kwoty ubezpieczenia przesyłki kurierskie dla instytucji odsyłających 

przesyłkę na koszt Zamawiającego; 

2) liczbą stanowisk komputerowych, na których może być zainstalowana aplikacja 

wykorzystywana przez Wykonawcę; 

3) bezpłatnym dostarczaniem foliopaków i ich wymiarów; 

4) informacjami umieszczanymi na listach przewozowych; 

5) liczbą prób doręczania przesyłek pod nieobecność adresata oraz kosztem przesyłki 

zwrotnej; 

6) zmiennością stawki paliwowej; 



7) liczbą faktur w miesiącu oraz formą zbiorczego zestawienia faktycznie nadanych 

przesyłek kurierskich; 

8) postanowieniem umowy, które wskazywałoby na minimalną kwotę, za którą muszą 

zostać nadane przesyłki w każdym miesiącu; 

9) liczbą przyjazdów kuriera po odbiór przesyłek kurierskich w danym dniu.  

Zgodnie z ust. III pkt. 7 ppkt. d) Zaproszenia do negocjacji Zamawiający wskazał, iż cena 

nie będzie stanowiła jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający 

mając na uwadze osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych oraz wywiązywanie się  

z działalności statutowej, które rozumie przez terminowe dostarczanie materiałów 

niezbędnych do przeprowadzania egzaminów, jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę 

złożoną przez UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej przy ul. Wodnej 47. Rozbudowana 

aplikacja UPS, która w czasie rzeczywistym informuje o etapach doręczenia przesyłki 

kurierskiej będzie bardzo pomocna przy przekazywaniu materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia egzaminu, ponieważ Zamawiający będzie mógł bardzo szybko reagować 

jeśli będą miały miejsce trudności w doręczeniu przesyłki.   

 

 

      Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych 

            /-/ Mariusz Klencki 
 

 

 

 

 

 

 
 


