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Zapytanie ofertowe 

 

Akademia Morska w Szczecinie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na 

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Akademii Morskiej 

w Szczecinie. 

Proszę o ofertę na: 

- przesyłki rejestrowane, 

- przesyłki nierejestrowane, 

- paczki. 

Wykonawca usług pocztowych powinien dysponować odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ponadto, wykonawca 

zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne dla 

zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego. 

Wykonawca usług pocztowych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy pocztowej. 

Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, dane 

dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i 

okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług. 

Posiada również regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług 

pocztowych, które to stanowią załączniki do umowy. 



Warunkiem koniecznym w działalności pocztowej jest posiadanie  wpisu do rejestru 

operatorów pocztowych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, (Dz.U. 

2012 z dnia 29.12.2012 r. poz. 1529 z późn. zm) . 

Wykonawca usług pocztowych zobowiązany jest do odbioru jeden raz dziennie przesyłek 

przyjętych do wyekspediowania z Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, zlokalizowanej w siedzibie 

Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2. Odbiór przesyłek będzie odbywał się 

codziennie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach między 14.30-15.30. 

Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru 

przez Wykonawcę od Zamawiającego. 

 Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, w tym podatek od towarów i usług. 

Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez 

Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający 

oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 10.02.2015 r. do godz. 14.00 z uwagi na fakt 

gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w 

Szczecinie. 

 

 

Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres: 

Akademia Morska w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 1-2 

70-500 Szczecin 

Małgorzata Wiznerowicz 

fax: 91 48 09 575 

lub e-mail: m.wiznerowicz@am.szczecin.pl 

W razie pytań proszę o telefon: 91 48 09 304 

 

 

 

Z poważaniem 
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