
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi pocztowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431213647

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Niecała 14

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-080

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 814665200

1.4.8.) Numer faksu: 814665201

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@mup.lublin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: muplublin.praca.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296229/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 12:15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00284723/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
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kryteriów oceny ofert: 
a) Kryterium „cena”: waga 60%
b) Kryterium „społeczne” : waga 20%
c) Kryterium „możliwości śledzenia przesyłek online”: waga 20%

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C):

C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %
gdzie: 
Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.
b) Wartość punktowa kryterium „społeczne” (liczba osób przewidzianych do realizacji
zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat) - waga 20%,
maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20. 
„Kryterium społeczne" ma uwzględniać, wszystkich pracowników biorących udział w procesie
realizacji usługi - a więc zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy biorą udział w całym
procesie realizacji przedmiotu zamówienia począwszy od przyjęcia przesyłek, poprzez
sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu."
Zamawiający nie określa minimalnej wymaganej liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę. Jednak nie wskazanie w ofercie żadnej wartości liczby osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia lub
wskazanie 0 - skutkuje odrzuceniem oferty.
Liczba punktów dla kryterium społecznego (liczba osób przewidzianych do realizacji zamówienia
zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat) zostanie wyliczona zgodnie z
poniższym wzorem:
P = (Px / Pmax) x 100 x 20%
Gdzie:
P – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium społecznym 
Px – liczba pracowników Wykonawcy przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych na
umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat
Pmax – liczba pracowników Wykonawcy przewidzianych do realizacji zamówienia zatrudnionych
na umowę 
o pracę w przeliczeniu na pełny etat – z oferty z największą liczbą osób zatrudnionych spośród
ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
c) Wartość punktowa kryterium „możliwość śledzenia online” przesyłek rejestrowanych w obrocie
krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego -
usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu
dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) – P1.
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20. 
Waga – 20%
Dla tego kryterium punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
1. Wykonawca, który zaoferuje możliwość śledzenia online przesyłek rejestrowanych w obrocie
krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego
(usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu
dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) otrzyma 20,00 pkt,
2. Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia online przesyłek rejestrowanych w
obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez
Zamawiającego (usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności
zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) otrzyma 0 pkt.
Brak określenia w części B w pkt 6 Formularza oferty w miejscu w zakresie oferowanego / nie
oferowanego śledzenia przesyłki będzie traktowane jakby Wykonawca wpisał „ Nie oferuję” i
otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00296229/01 z dnia 2021-12-02

2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + P + P 1, gdzie:
C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, 
P oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium społecznym,
P 1 oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium możliwość śledzenia online
przesłanek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym
związanych przez Zamawiającego.
Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.
Ciąg dalszy w sekcji IX-Pozostałe informacje.

Po zmianie: 
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert: 
a) Kryterium „cena”: waga 60%
b) Kryterium „możliwości śledzenia przesyłek online”: waga 40%

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C):

C = Cn / Co x 100 pkt x 60 %
gdzie: 
Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.
b) Wartość punktowa kryterium „możliwość śledzenia online” przesyłek rejestrowanych w obrocie
krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego -
usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu
dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) – P.
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 40. 
Waga –40%
Dla tego kryterium punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
1. Wykonawca, który zaoferuje możliwość śledzenia online przesyłek rejestrowanych w obrocie
krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez Zamawiającego
(usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu
dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) otrzyma 40,00 pkt,
2. Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia online przesyłek rejestrowanych w
obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym związanych przez
Zamawiającego (usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności
zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania, uprawnień itp.) otrzyma 0 pkt.
Brak określenia w części B w pkt 5 Formularza oferty w miejscu w zakresie oferowanego / nie
oferowanego śledzenia przesyłki będzie traktowane jakby Wykonawca wpisał „ Nie oferuję” i
otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska
największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + P, gdzie:
C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, 
P oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium możliwość śledzenia online
przesłanek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym bez dodatkowych kosztów z tym
związanych przez Zamawiającego.
Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.
Ciąg dalszy w sekcji IX-Pozostałe informacje.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą: 
kryterium społeczne
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Po zmianie: 
kryterium"możliwość śledzenia online" przesyłek rejestrowanych

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2)

Przed zmianą: 
20

Po zmianie: 
40,00

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-03 10:00

Po zmianie: 
2021-12-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-03 12:00

Po zmianie: 
2021-12-09 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-01-01

Po zmianie: 
2022-01-07
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