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Łódź dnia 15.12.2017 r.  
DOA-ZP-VII.271.146.2017 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości 
zamówienia przekraczającej 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług 
pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagra nicznym na rzecz Urz ędu Miasta 
Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w za kresie przyjmowania, 
przemieszczania i dor ęczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich 
ewentualnych zwrotów" 
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi    

części 1      2 208 969 PLN (brutto) 
     części 2      4 470 232 PLN(brutto)   
     części 3    16 193 971 PLN (brutto) 
     części 4           62 422 PLN (brutto) 
 
2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w Regulaminie 

o zamówieniu. 
 

3. Wykaz złożonych ofert: 
Część nr 1  

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres 

Wykonawcy/ów 

Cena oferty 
brutto 
 w PLN  

Osoby 
bezrobotne, które 
będą zatrudnione 

na podstawie 
umowy o prac ę 
(ilo ść osób) (U)  

Termin 
rozpatrzenia 
reklamacji 

dotycz ących 
przesyłek 

krajowych(R) 

Możliwo ść 
śledzenia przez 

Internet ka żdego 
rodzaju 

przesyłek   
w obrocie 

krajowym (S) 

1 

 
POCZTA POLSKA 

S.A.  
ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8 
00-940 Warszawa 

 

2 812 676,20 

Wykonawca nie 
oświadczył, że 
zatrudni osoby 

bezrobotne, które 
będą zatrudnione 

na podstawie 
umowy o pracę 

 
Wykonawca 
nie wskazał 

terminu 
rozpatrzenia 
reklamacji 

dotyczących 
przesyłek 
krajowych 

 

Wykonawca 
oświadczył że 

nie ma 
możliwość 

śledzenia przez 
Internet każdego 

rodzaju 
przesyłek   
w obrocie 
krajowym 

 
Część nr 2 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres 

Wykonawcy/ów 

Cena oferty 
brutto 
 w PLN  

Osoby 
bezrobotne, które 
będą zatrudnione 

na podstawie 
umowy o prac ę 
(ilo ść osób) (U)  

Termin 
rozpatrzenia 
reklamacji 

dotycz ących 
przesyłek 

krajowych(R) 

Możliwo ść 
śledzenia przez 

Internet ka żdego 
rodzaju 

przesyłek   
w obrocie 

krajowym (S) 

1 

 
POCZTA POLSKA 

S.A.  
ul. Rodziny 

5 391 030,60 

Wykonawca nie 
oświadczył, że 
zatrudni osoby 

bezrobotne, które 

 
Wykonawca 
nie wskazał 

terminu 

Wykonawca 
oświadczył że 

nie ma 
możliwość 



 

                 Urząd Miasta Łodzi  
            Departament Obsługi i Administracji  
            Wydział Zamówień Publicznych           ul. ks. I. Skorupki 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.lodz.pl 
                   90-532 Łódź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 

  
 
 

Hiszpańskich 8 
00-940 Warszawa 

 

będą zatrudnione 
na podstawie 

umowy o pracę 

rozpatrzenia 
reklamacji 

dotyczących 
przesyłek 
krajowych 

 

śledzenia przez 
Internet każdego 

rodzaju 
przesyłek   
w obrocie 
krajowym 

 
Część nr 3 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres 

Wykonawcy/ów 

Cena oferty 
brutto 
 w PLN  

Osoby 
bezrobotne, które 
będą zatrudnione 

na podstawie 
umowy o prac ę 
(ilo ść osób) (U)  

Termin 
rozpatrzenia 
reklamacji 

dotycz ących 
przesyłek 

krajowych(R) 

Możliwo ść 
śledzenia przez 

Internet ka żdego 
rodzaju 

przesyłek   
w obrocie 

krajowym (S) 

1 

 
POCZTA POLSKA 

S.A.  
ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8 
00-940 Warszawa 

 

13 980 867,30 

Wykonawca nie 
oświadczył, że 
zatrudni osoby 

bezrobotne, które 
będą zatrudnione 

na podstawie 
umowy o pracę 

 
Wykonawca 
nie wskazał 

terminu 
rozpatrzenia 
reklamacji 

dotyczących 
przesyłek 
krajowych 

 

Wykonawca 
oświadczył że 

nie ma 
możliwość 

śledzenia przez 
Internet każdego 

rodzaju 
przesyłek   
w obrocie 
krajowym 

 
Część nr 4 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres 

Wykonawcy/ów 

Cena oferty 
brutto 
 w PLN  

Osoby 
bezrobotne, które 
będą zatrudnione 

na podstawie 
umowy o prac ę 
(ilo ść osób) (U)  

Termin 
rozpatrzenia 
reklamacji 

dotycz ących 
przesyłek 

krajowych(R) 

Możliwo ść 
śledzenia przez 

Internet ka żdego 
rodzaju 

przesyłek   
w obrocie 

krajowym (S) 

1 

 
POCZTA POLSKA 

S.A.  
ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8 
00-940 Warszawa 

 

69 654,64 

Wykonawca nie 
oświadczył, że 
zatrudni osoby 

bezrobotne, które 
będą zatrudnione 

na podstawie 
umowy o pracę 

 
Wykonawca 
nie wskazał 

terminu 
rozpatrzenia 
reklamacji 

dotyczących 
przesyłek 
krajowych 

 

Wykonawca 
oświadczył że 

nie ma 
możliwość 

śledzenia przez 
Internet każdego 

rodzaju 
przesyłek   
w obrocie 
krajowym 

 
  Zatwierdził: 

  z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
 

ROMAN CIE ŚLAK 
          (podpis nieczytelny) 

 
    p.o. Dyrektora 

                                                                                                                       Wydziału Zamówień Publicznych 
                 

 


