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Ogłoszenie o przetargu z Kodeksu Cywilnego 

1. Zamawiający:  

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 
NIP: 522-283-83-21 REGON 140886771  
Strona internetowa: www.pansa.pl 
 

2. Tryb zamówienia: przetarg 

Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów art. 701 do 721 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)  
W przetargu Zamawiający zamierza wybrać ofertę najkorzystniejszą oraz zawrzeć umowę 
na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który ją złożył.  
 

3. Przedmiot zamówienia: świadczenie przez okres 24 miesięcy usług kurierskich dla 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie wraz z podległymi jej 
oddziałami terenowymi 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia. 
 

4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 
4.1. PAŻP Warszawa, 02-147, ul. Wieżowa 8; 
4.2. PAŻP Katowice, 42-625 Pyrzowice, ul. Wolności 90; 
4.3. PAŻP Poznań, 60-427 Poznań, ul. Przytoczna 1a, 60-189 Poznań, ul. Bukowska 

285 oraz  62-087 Przeźmierowo, Wysogotowo ul. Radarowa 1; 
4.4. PAŻP Gdańsk, 80-298, ul. Słowackiego 196; 
4.5. PAŻP Kraków, 32-083 Balice, ul. Medweckiego 1; 
4.6. PAŻP Zielona Góra, 66-110 Babimost, Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego; 
4.7. PAŻP Rzeszów, 36-002 Jasionka 945, Budynek Administracyjny; 
4.8. PAŻP Bydgoszcz, 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1; 
4.9. PAŻP Szczecin, 72-100 Goleniów, Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego; 
4.10. PAŻP Wrocław, 54-530, ul. Skarżyńskiego 36; 
4.11. PAŻP Łódź- Lublinek, 94-328, ul. Generała Maczka 35; 
4.12. PAŻP Lublin, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1,  21-040 Świdnik, Wieża Kontroli 

Ruchu Lotniczego; 
4.13. PAŻP Modlin, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki; 
4.14. PAŻP Radom, 26-600 Radom, JW.4938, ul. Sadków 9; 
4.15. PAŻP Szymany, 12-100 Szczytno, Szymany 150. 
 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
Świadczenie usług kurierskich przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia  24-02- 2017 
roku do 24-02-2019 roku 
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, badanie i ocena ofert: 

1) Kryteria oceny ofert:  
1.1.1. Cena  - 60% 

http://www.pansa.pl/
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NC 60 pkt 

 
gdzie: 
C- ilość punktów przyznanych ofercie, 
CN – najniższa zaoferowana cena, 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 
1.1.2. Upust dla przesyłki krajowej dostarczanej do godziny 12:00 dnia następnego -40% 

 

×=
 U
 U

N

OBU 40 pkt 

gdzie: 
U- ilość punktów przyznanych ofercie, 
UOB – upust dla przesyłki krajowej dostarczanej do godziny 12:00 dnia następnego  

w ofercie badanej, 
UN – najwyższy zaoferowany upust  dla przesyłki krajowej dostarczanej do godziny 

12:00 dnia następnego. 
 

2) Zamawiający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie 
wymagania formalno – prawne i uzyska najwyższą ilość punktów w ocenie dokonanej w 
oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w pkt. 1. 

3) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i 
w niewłaściwym miejscu. 

4) Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:  
a) jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu,  
b) będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, 
5) Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza i który w 

terminie nie złożył wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń lub dokumentów 
lub który nie złożył pełnomocnictw, albo który złożył wymagane oświadczenia i 
dokumenty zawierające błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie przetargu lub jego odwołania albo jego 
zamknięcia bez dokonania wyboru oferty. 

 
7. Termin związania ofertą: 

1) Wykonawca związany jest ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia, w 
którym upływa termin składania ofert. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą. 
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8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku złożenia 

oferty w formie elektronicznej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oferty w 
formie pisemnej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty. 

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 
5) Oferta musi odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie adresu strony internetowej, 

ze wskazaniem ścieżki dostępu do aktualnie obowiązującego Cennika  Wykonawcy. 
 

9. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia  13-12-2016 r. do 
godz. 12:00 

2) Ofertę pisemną należy złożyć w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,   
ul. Gałczyńskiego 2A w Raszynie - Kancelaria. Z dopiskiem:  

Oferta na świadczenie przez okres 24 miesięcy usług kurierskich dla Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie wraz z podległymi jej oddziałami 

terenowymi 
3) Za datę złożenia oferty pisemnej uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego 

potwierdzoną przez pracownika Zamawiającego. 
4) Ofertę przesłaną elektronicznie należy przesłać na adres e-mail: 

marzena.kedzior@pansa.pl.  
Za datę złożenia oferty przesłanej elektronicznie uważa się moment wpływu  
e-mail z ofertą do sieci informatycznej Zamawiającego. 

5) Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym 
zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o 
przetargu. 

 
10. Wymagania wobec Wykonawców 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone 
warunki dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

mailto:marzena.kedzior@pansa.pl
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Jako spełnienie warunku nr 1 Wykonawca musi wykazać, iż posiada uprawnienia do 
wykonywania działalności pocztowej, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów 
pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie 
z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529);  
 
Jako spełnienie warunku nr 2 Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na przyjmowaniu, 
przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek kurierskich 
o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych netto);  
Jako spełnienie warunku nr 3 i 4 Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w Wymaganiach minimalnych kwalifikujących Wykonawców do 
udziału w postępowaniu, w zakresie ust. 3 i 4. 

11. Sposób porozumiewania się z wykonawcami  

1) Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest: 
w zakresie merytorycznym:  
Magdalena Wingert; tel. nr: 22/574-53-35; adres e-mail:  magdalena.wingert@pansa.pl 
zakresie handlowym: 
Marzena Kędzior;  tel. nr: 22/574-52-68; adres e-mail: marzena.kedzior@pansa.pl 

2) W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy 
przekazują drogą pisemną, lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego 
za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze 
do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 

4) Wykonawcy mają prawo wnosić o wyjaśnienie dotyczące treści ogłoszenia lub 
załączników. Zamawiający odpowiada na istotne pytania wykonawców dotyczące treści 
ogłoszenia w formie publikacji pytania i odpowiedzi na pytanie (na stronie internetowej, 
na której opublikowane jest niniejsze ogłoszenie), bez ujawnienia źródła zapytania. 
 

12. Zawarcie umowy: 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadamia elektronicznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę wykonawcy, którego ofertę wybrano i wezwie 
wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, 
którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin 
związania ofertą. 

 
13. Informacje dodatkowe 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do:  

mailto:%20magdalena.wingert@pansa.pl
mailto:marzena.kedzior@pansa.pl
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a) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez 
podania przyczyn, 

b) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,  
c) zmiany treści ogłoszenia, załączników lub terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,  
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

przetargu,  
e) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników, 
f) unieważnienia przetargu w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty 

spełniającej wymagania przetargu. 
g) Zmiany treści ogłoszenia i załączników 

 
14. Załączniki: 
 
− Nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia  
− Nr 2 –  Druk oferty 
 



Formularz AQ-F3 

                            Numer referencyjny zakupu AQW-WZ-221-906/2016 
 

6 
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług kurierskich przez 24 

miesiące w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej w Warszawie wraz z podległymi jej oddziałami terenowymi.  

2. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy przewidywana ilość przesyłek 
kurierskich wysyłanych w przewidzianym okresie realizacji zamówienia będzie wynosiła ok. 
1600 sztuk, w tym: 
a) przesyłek krajowych – 900 szt. 
b) przesyłek w obrocie zagranicznym – 700 szt.  

3. Lokalizacje Zamawiającego przedstawiono w ogłoszeniu. 
4. Dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego usługa powinna być wykonywana w jednakowy 

sposób. 
5. Tabela ilościowa dla przewidywanych przesyłek kurierskich stanowi załącznik do 

niniejszego OPZ. 
6. Powyższe ilości są danymi szacunkowymi opracowanymi na podstawie danych 

statystycznych i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wysyłania w/w ilości 
przesyłek w ciągu obowiązywania umowy. Faktyczna ilość wysyłanych przesyłek zależeć 
będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania usługi zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego i w terminach określonych przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy nadania numeru klienta, pod którym będzie 
zarejestrowany i który będzie służył do identyfikacji podczas nadawania przesyłek przez 
poszczególne oddziały terenowe. 

9. Zlecenie wykonania usługi kurierskiej zgłaszane będzie przez Zamawiającego telefonicznie 
poprzez podanie numeru klienta, lub pod numerem pod numerem linii firmowej Wykonawcy 
lub drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie internetowej do godziny 13.00 lub 
bezpośrednio w placówce operatora wskazanej przez Wykonawcę. 

10. Dowodem nadania przesyłki kurierskiej będzie wydrukowany przez  Zamawiającego i 
potwierdzony przez pracownika Wykonawcy list nadawczy, odcinek nalepki adresowej lub 
inny rodzaj dowodu nadania, zawierający dane nadawczo-odbiorcze. 

11. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu terminowy odbiór i niezwłoczne doręczenie 
przesyłek.  

12. Wykonawca będzie każdorazowo realizował usługi kurierskie po otrzymaniu zlecenia od 
pracowników Zamawiającego. Zlecenia będą przekazywane przez pracowników 
Zamawiającego w godzinach 7.30-13.00. Odbiór przesyłki przez pracownika Wykonawcy 
będzie następował w dniu zgłoszenia najpóźniej do godziny 15:00. 

13. Wykonawca gwarantuje, że przesyłki kurierskie wydane przez Zamawiającego w danym 
dniu będą dostarczane przez Wykonawcę w następujących terminach: 
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a) przesyłki w obrocie lokalnym odebrane z siedziby zamawiającego do godz.14.00 winny 
być dostarczone tego samego dnia, w godzinach pracy adresata; 

b) przesyłki kurierskie krajowe dostarczane adresatom do godziny 9:00 następnego dnia 
roboczego, od dnia odebrania przesyłki od Zamawiającego; 

c) przesyłki kurierskie krajowe dostarczane adresatom do godziny 12:00 następnego dnia 
roboczego, od dnia odebrania przesyłki od Zamawiającego; 

d) przesyłki kurierskie krajowe będą dostarczane do końca następnego dnia roboczego, od 
dnia odebrania przesyłki od Zamawiającego; 

e) przesyłki kurierskie w obrocie zagranicznym do krajów UE (oraz pozostałych państw 
europejskich) będą dostarczane adresatom następnego dnia roboczego od dnia 
odebrania przesyłki od Zamawiającego. W przypadkach szczególnie uzasadnionych 
lokalizacją adresata (tj. lokalizacją znajdująca się poza aglomeracją miejską liczącą do 
50 tys. mieszkańców) w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odebrania przesyłki od 
Zamawiającego; 

f) przesyłki kurierskie w obrocie zagranicznym poza UE (np. do USA, Japonii) będą 
dostarczane adresatom w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odebrania przesyłki od 
Zamawiającego. W przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalizacją adresata (tj. 
lokalizacją znajdująca się poza aglomeracją miejską liczącą do 50 tys. mieszkańców i/lub 
braku bezpośrednich połączeń lotniczych) w ciągu czterech dni roboczych od dnia 
odebrania przesyłki od Zamawiającego;  

g) przesyłki kurierskie nadawane w kraju przez upoważnione podmioty na koszt PAŻP do 
PAŻP będą dostarczane w usłudze standard w ciągu 1 dnia roboczego do godziny 15:00; 

h) przesyłki kurierskie nadawane z zagranicy przez upoważnione podmioty na koszt PAŻP 
do PAŻP będą dostarczane w usłudze standard w ciągu 2 dni roboczych do godziny 
15:00. 

14. Wykonawca zapewni możliwość sprawdzenia statusu wysyłanych przesyłek krajowych i 
zagranicznych poprzez sieć Internet. 

15. Wykonawca zapewni obsługę celną przesyłek 
a) Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi przed Urzędem Celnym, zgodnie z 

uzyskanym pełnomocnictwem, w celu reprezentowania Zamawiającego podczas 
realizacji wysyłek zagranicznych związanych z opuszczeniem obszaru celnego UE; 

b) Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona odprawy celnej przesyłki w procedurze 
uszlachetniania biernego w wywozie jak również podczas powrotu, podczas zamknięcia 
procedury uszlachetniania biernego; 

c) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość korzystania z zabezpieczenia 
celnego posiadanego w Urzędzie Celnym podczas dokonywania w imieniu 
Zamawiającego odprawy celnej z dopuszczeniem towaru do obrotu, które wiązać się 
będzie z naliczeniem należności celno-podatkowych. Rozliczenie zabezpieczenia 
odbędzie się na podstawie wystawionej przez Wykonawcę noty obciążeniowej. Koszty 
prowizji z tytułu użyczenia kwoty zabezpieczenia zostaną ustalone w umowie, zgodnie z 
przedstawioną ofertą. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przesyłek w stanie nienaruszonym. W 
przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia tej przesyłki do odbiorcy wraz z protokołem opisującym powstałe uszkodzenie. 
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17. Wykonawca gwarantuje ubezpieczenie przesyłek kurierskich na standardowych zasadach 
stosowanych dla swoich przesyłek.  

18. Adresat przesyłki ma prawo sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy dostarczającego przesyłkę. W przypadku niezgodności zawartości z dowodem 
nadania lub noszącej znamiona uszkodzenia adresat ma prawo odmówić przyjęcia 
przesyłki i zgłosić reklamację. Reklamacja rozpatrywana będzie na zasadach określonych 
przez Wykonawcę w oparciu o stosowany Regulamin świadczenia usług Wykonawcy oraz 
zapisy Kodeksu Cywilnego. 

19. W przypadku rezygnacji lub odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata, będzie ona 
niezwłocznie zwracana przez Wykonawcę do Zamawiającego. Opłata za zwrot będzie 
naliczana zgodnie z Regulaminem Wykonawcy. 

20. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej ilości samokopiujących 
się druków adresowych oraz opakowań (dla przesyłek o wadze do 1 kg). 

21. Zamawiający wymaga, aby kurierzy posiadali dokumenty umożliwiające ich identyfikację 
np. identyfikatory ze zdjęciem, legitymacje służbowe lub inne dokumenty upoważniające do 
odbioru i transportu w imieniu Wykonawcy. 

22. Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą pracę kurierów i odpowiedzialną za kontakt i 
współpracę z Zamawiającym przy realizacji umowy. 

23. Ceny jednostkowe poszczególnych przesyłek zawierać mają koszty ubezpieczenia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość doliczenia do ceny jednostkowej usługi zmiennej opłaty 
paliwowej. Wykonawca zobowiązany jest do podawania do wiadomości obowiązującej 
wysokości opłaty paliwowej poprzez publikację na stronie internetowej Wykonawcy. 

24. Podstawą rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie suma 
opłat miesięcznych wyszczególniona w specyfikacji do faktury, uwzględniającej adres 
nadawcy, rodzaj przesyłki, cenę jednostkową dla każdej z przesyłek osobno, dopłatę 
paliwową zarówno za nadane jak i zwrócone przesyłki kurierskie stwierdzone na podstawie 
dokumentów nadawczych i oddawczych dla każdej lokalizacji Zamawiającego. 
Preferowany termin płatności wystawionych faktur wynosi 21 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

25. Zamawiający nie będzie zlecał Wykonawcy przewozu przesyłek podlegającym przepisom 
transportu materiałów niebezpiecznych (Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR). 
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Załącznik do OPZ  

Tabela ilościowa wartości szacunkowej dla przewidywanych przesyłek kurierskich (z uwzględnieniem: 
stref, kodów pocztowych oraz przykładowych miast, do których będą wysyłane przesyłki kurierskie) 

lp. Rodzaj usługi Waga przesyłki 

Średnia ilość 
przesyłek 

wysyłanych w ciągu 
24 miesięcy 

Przykładowe lokalizacje (kod pocztowy 
+miasto lub Państwo-miasto) 

1 Przesyłka kurierska aglomeracyjna na dziś 
(tylko dla Warszawy) 

do 0,5 kg 20 

ni
e 

do
ty

cz
y 

do 1 kg 21 

do 5 kg 22 

do 10 kg 10 

2 Przesyłki dostarczane do godz.  09:00 dnia 
następnego (w obrocie krajowym) 

do 0,5 kg 23 41-960 Katowice, 62-087 Poznań, 80-
298 Gdańsk, 32-083  Kraków, 66-110 

Zielona Góra, 63-002 Rzeszów, 85-151 
Bydgoszcz, 72-100 Szczecin, 54-530  

Wrocław, 94-328 Łódź, 02-147 
Warszawa 

do 1 kg 21 

do 5 kg 11 

do 10 kg 8 

do 20 kg 7 

3 Przesyłki dostarczane do godz.  12:00 dnia 
następnego (w obrocie krajowym) 

do 1 kg 80 41-960 Katowice, 62-087 Poznań, 80-
298 Gdańsk, 32-083  Kraków, 66-110 

Zielona Góra, 63-002 Rzeszów, 85-151 
Bydgoszcz, 72-100 Szczecin, 54-530  

Wrocław, 94-328 Łódź, 02-147 
Warszawa 

do 5 kg 40 

do 10 kg 12 

do 20 kg 11 

4 
Przesyłki dostarczane do końca 
następnego  dnia roboczego (w obrocie 
krajowym) 

do 1 kg 462 41-960 Katowice, 62-087 Poznań, 80-
298 Gdańsk, 32-083  Kraków, 66-110 

Zielona Góra, 63-002 Rzeszów, 85-151 
Bydgoszcz, 72-100 Szczecin, 54-530  

Wrocław, 94-328 Łódź, 02-147 
Warszawa 

do 5 kg 120 

do 10 kg 12 

do 20 kg 12 

do 50 kg 8 

5 Przesyłka kurierska w obrocie 
zagranicznym obszar Europy 

do 1 kg 112 

 Wielka Brytania/Peterborough, 
Francja/Paryż,  Austria/Wiedeń  

do 5 kg 88 

do 10 kg 50 

do 20 kg 16 

do 50 kg 12 

powyżej 50 kg 2 

6 Przesyłka kurierska w obrocie 
zagranicznym obszar poza Europą 

do 1 kg 148 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
do 5 kg 24 

do 10 kg 18 

do 20 kg 20 

7 Przesyłki wymagające odprawy celnej 

do 1 kg 48 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
do 5 kg 74 

do 10 kg 18 

do 20 kg 70 

 

Razem 1600 

 
w tym: 

Kraj 900 

Zagranica 700 



 

 

 


