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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243808-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi pocztowe dotyczące listów
2017/S 120-243808
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Łukasz Motyka, Damian Ludwikowski, Artur Baran
40-007 Katowice
Polska
E-mail: lukasz.motyka@us.edu.pl , damian.ludwikowski@us.edu.pl , artur.baran@us.edu.pl
Faks: +48 323592048
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.us.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)
II.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 4: Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek
na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w szczególności: odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i
doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich
doręczenia.
Szacunkowy koszt bez VAT: 2 400 000 PLN
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Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64112000, 64113000

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
5.8.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:

II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowa organizacja podróży służbowych pracowników, studentów i gości Uniwersytetu Śląskiego.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 3: Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Kompleksowa organizacja zagranicznych podróży służbowych pracowników, studentów i gości Uniwersytetu
Śląskiego, w tym rezerwacja, sprzedaż i dostawa według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych,
autobusowych i promowych oraz usługa wizowania paszportów.
Szacunkowy koszt bez VAT: 4 500 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
63512000

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
5.8.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Informacje na temat ogólnych ram prawnych
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.6.2017
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