
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa społeczna

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone na zasadach określonych w art. 138o 
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.).
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 750 000 euro, wskazana w art.138g ust.1 pkt 
1 ustawy. 

I. ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Lublinie, ul. Szkolna 
16, 20-124 Lublin, tel. 81 53 105 11, faks 81 53 105 28. E-mail:  https://nfz-lublin.e-
zamawiajacy.pl

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://nfz-
lublin.ezamawiajacy.pl (dalej jako "Platforma Zakupowa" lub „System”).
Wejście na platformę poprzez link: https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl

2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie 
Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin, 
oraz uznaje go za wiążący.

3. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej zamieszczona jest na Platformie 
Zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie i Delegatur w Białej Podlaskiej przy 
ul. Warszawskiej 12c, w Chełmie przy ul. Ceramicznej 1 oraz w Zamościu przy 
ul. Partyzantów 3 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek 
pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, zgodnie z przepisami:

a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2020.1041 ze zm.), 
b) innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem 

postępowania, wydanych na podstawie ustawy, 
c) międzynarodowych przepisów pocztowych,

oraz transport przesyłek z ww. siedzib Zamawiającego do placówek nadawczych 
Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług pocztowych realizowane będzie przez okres 12 miesięcy.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2020 r. do godz. 10:00.przy użyciu 

Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie 
Zakupowej.

2. Wejście na platformę poprzez link: https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub 

wprowadzić zmiany do złożonej oferty, za pośrednictwem zakładki „Oferty” 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie 
Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. o godz. 10:15 za pośrednictwem  
Platformy Zakupowej Zamawiającego.
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V. KRYTERIA OCENY OFERT
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Cena - 100 %
Punktacja będzie obliczana na podstawie przedstawionej przez oferenta wartości brutto za 
realizację całości zamówienia, według wzoru: 100 x (cena najkorzystniejsza /cenę 
oferowaną)

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU 
POSTĘPOWANIU, ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, istotne 
warunki zamówienia zawarte są w załączniku do ogłoszenia: specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia. 

Dyrektor
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia
Karol Tarkowski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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