ZAPYTANIE OFERTOWE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Fax (22) 459-01-01, tel. (22) 459-01-26.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek
niedoręczonych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, tj. w następujących lokalizacjach:
a) ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
b) innej lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.
3.

Termin, miejsce i sposób składania ofert
a) Oferty można składać do 07.02.2018 r. (ostateczna data wpływu) na adres siedziby
Zamawiającego. Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej na adres e-mail:
rafal.usielski@nfosigw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie jak w ust. a), do końca dnia.
c) Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail
podany w pkt 3, litera b) i można je przesyłać najpóźniej do dnia 01.02.2018 r. do końca dnia.
d) Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie
internetowej, na której zamieszczone było Zapytania ofertowe.

4. Kryteria oceny ofert
a) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium
Cena (C)

Waga pkt
100

b) Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = -------------------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie
udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie
punktowej.
5. Szacunkowa wartość zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro
i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym
na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Wykonawcy muszą spełniać warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, zobowiązany jest wykazać, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu 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).
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat (przed upływem terminu składania
ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej
2 (dwie) usługi kurierskie, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przemieszczania
i doręczania lub wydawania adresatom przesyłek kurierskich, każda o wartości nie mniejszej niż
50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Przez jedną usługę kurierską Zamawiający
rozumie usługę realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy), która była wykonywana przez
okres minimum 12 miesięcy.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
a) Zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca został 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),
b) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały
wykonane. Wykaz powinien być sporządzony zgodnie ze wzorcem poniżej.

Lp.

Krótki opis usługi, Data wykonania
Zakończenie
w tym podanie jej Początek
(data)
(data)
przedmiotu
i
wartości

Odbiorca

Nazwa
podmiotu
wykonującego usługę

1
2
…

8. Informacje dodatkowe
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.
b) Wzór Formularza Ofertowego (do wykorzystania) znajduję się w Załączniku nr 2.
c) Własnoręcznie podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Ofertowy wraz z załącznikami
będzie przyjmowany jedynie w formie nieedytowalnej (np. format pdf, skan, fotokopia).
Niepodpisanie Formularza Oferty spowoduje jej odrzucenie bez oceny.
d) O przyjęciu oferty decyduje:
 data wpływu do Kancelarii – w przypadku ofert składanych droga pocztową, przez
kuriera czy osobiście w Kancelarii;
 data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW – w przypadku ofert
składanych drogą elektroniczną.
e) Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 3.

