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Gdańsk: Świadczenie usług pocztowych/niepocztowych oraz usługa odbioru/zwrotu  

nadanych przesyłek na potrzeby Urzędu  Statystycznego  w Gdańsku  

i Oddziałów w terenie 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Gdańsku, REGON: 000331576, ul. Danusi 4, 80-434 

Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 76 83 130, fax. 058 76 83 270, sekretariatUSGDK@stat.gov.pl  

I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa  

I.4) Komunikacja: adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istot-

nych warunków zamówienia: http://gdansk.stat.gov.pl 

Oferty w postępowaniu należy przesłać: Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: pocztą 

tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23.11.2012 r. 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.), lub przesyłką kurierską na adres Urząd Statystyczny 

w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług poczto-

wych/niepocztowych oraz usługa odbioru/zwrotu nadanych przesyłek na potrzeby Urzędu  Statystycz-

nego  w Gdańsku  i  Oddziałów w terenie. 

 

Numer referencyjny: GDK-WG.271.2.2016.KP 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

1. II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

pocztowych i usług niepocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu  

Statystycznego w Gdańsku i jego Oddziałów w terenie, w podziale na 2 zadania: 

1) w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentual-

nych zwrotów przesyłek niedoręczonych w zrozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.).  

2) w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek niebędących przesyłkami 

pocztowymi (przesyłki niepocztowe) w rozumieniu ustawy prawo pocztowe.  

2. Przedmiotem zamówienia jest również usługa odbioru/zwrotu nadanych przez Zamawiającego 

przesyłek pocztowych i przesyłek niepocztowych z siedziby Zamawiającego i siedziby Oddziałów 

w terenie.  

3. Usługi pocztowe, usługi nie pocztowe, będą świadczone dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku, 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Danusi 4, oraz dla następujących lokalizacji: 

1) Oddział w Chojnicach przy ul. Drzymały 14,  

2) Oddział w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,  

3) Oddział w Tczewie przy ul. Gdańskiej 33H. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

Główny kod CPV - 64.11.00.00-0. 












