
ZAPYTANIE OFERTOWE* 
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych - 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 
Zamawiajcy: 
Ministerstwo Srodowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
Osoba upowainiona do kontaktów: Piotr Pytlarczyk fax: 22 3691144, e-mail 
piotr.pytlarczykmos.gov.pl  

Swiadczenie uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa 
Srodowiska. 

I. Szczegolowy opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest §wiadczenie uslug kurierskich polegajqcych na odbieraniu, 
przemieszczaniu I dorçczaniu przesylek kurierskich w obrocie krajowym I zagranicznym 
na potrzeby Ministerstwa rodowiska. 

2. Usluga kurierska polega na odbieraniu od Zamawiajcego, przewoeniu I dorçczaniu 
przesylek adresatom na terenie kraju jak i pozajego granicami (tzw. system ,,od drzwi do 
drzwi"). 

3. Zamawiajcy przewiduje nastepujce rodzaje nadawanych przesylek: 
przesylki kurierskie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy - dorçczane bçd 
adresatom w terminie maksymalnie 3 godzin od chwili odebrania przesylki przez kuriera 
Wykonawcy; 
przesylki kurierskie krajowe - dorçczane adresatom w terminie maksymalnie I dnia 
roboczego od dnia odebrania przesylki przez kuriera Wykonawcy; 
przesylki kurierskie w obrocie zagranicznym: 

- do krajów Unii Europejskiej oraz pozostalych krajów Europy dorçczane adresatom w 
terminie do 3 dni roboczych od daty odebrania przesylki przez kuriera Wykonawcy; 

- do pozostalych pañstw dorçczane adresatom w terminach gwarantowanych przez 
Wykonawcç. 

4. DIa przesylek kurierskich w obrocie krajowym Wykonawca §wladczy6 bçdzie na rzecz 
Zamawiajqcego tak2e uslugi komplementarne (dodatkowe), mm.: 
sprawdzenie zawartoci przesylki przez odbiorcç - usluga, która obejmuje dorçczenie 
przesylki z jednoczesnym sprawdzeniem jej zawartoci przez adresata w obecnoci 
kuriera Wykonawcy oraz zwróceniu do nadawcy pokwitowania przez adresata 
sprawdzenia zawartoci. 
przesylka chroniona - usluga polegajqca na traktowaniu przesylki ze szczegolnq 
ostronociq. 
przesylka niestandardowa - usuga polegajqca na nadanlu przesylki o nieregularnych 
ksztaltach un iemoI iwiaj qcym automatyczne sortowan Ic w magazynach 
przeadunkowych, o wym iarach przekraczaj qcych wym iary przesylki standardowej itp. 
zwrot podpisanych dokumentów - usluga polegajqca na dorçczeniu przesylki do adresata 
oraz uzyskanlu przez kuriera Wykonawcy stosownych podpisów lub pieczqtek na 
dokumentach stanowiqcych zawartoé przesylki (jej caIoá lub czçé) oraz ich zwrot do 
nadawcy. 
dorçczenie przesylki krajowej o maksymalnej wadze do 10 kg do godziny 9:00 
nastçpnego dnia roboczego od dniajej odebrania od nadawcy 

5. OkreIone w formularzu ofertowym rodzaje I liczba przesylek w ramach §wiadczonych 
uslug sq szacunkowe I mogq ulec zmianie w za1enoci od potrzeb Zamawiajqcego. 

J 



W przypadku nadania przez Zamawiajcego przesylek i uslug nieujçtych w formularzu 
ofertowym podstawq rorticzeñ bqdq ceny z cennika uslug Wykonawcy. 

Zlecenie wykonania uslug kurierskich zgtaszane bçdzie przez Zamawiajjcego 
telefonicznie, drogq elektronicznq tub za pomocq aplikacji internetowej od poniedziatku 
do piqtku, w godzinach 8:15 - 16:00, z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wykonawca zobowizany bçdzie do odbioru przesylki kurierskiej z miejsca wskazanego 
przez Zamawiajcego w terminie do 2 godzin od chwiti ztoenia ztecenia. 

Zamawiajcy bçdzie odpowiedzialny za przygotowanie przesylek kurierskich w stanie 
umoIiwiajcym Wykonawcy dorçczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie 
z adresem przeznaczenia. 

Wykonawca zagwarantuje ubezpieczenie przesylek kurierskich do wysokoci kwoty 300 
zi brutto. Skladka ubezpieczeniowa wticzona bçdzie w cenç nadania przesylki kurierskiej. 

Dowodern nadania przesylki kurierskiej bçdzie wydrukowany przez Wykonawcç dowód 
nadania zawierajcy dane nadawcy i odbiorcy oraz potwierdzony przez pracownika 
Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiqzany bçdzie do sukcesywnego dostarczania Zamawiajcemu 
opakowañ firmowych, w formic tekturowych tub foliowych kopert, na przesylki o wadze 
do 1 kg oraz samokopiujcych druków adresowych, wg zapotrzebowania zglaszanego 
przez Zamawiajcego. 

Wykonawca zapewni Zamawiajcemu mo1iwoé korzystania z bezplatnej aplikacji 
internetowej wspierajqcej proces nadawczy i umotiwiajcej skadanie zteceñ, tworzenie 
etektronicznych tistów przewozowych oraz ich przesylanie do Wykonawcy oraz 
sprawdzanie statusu wysyanych przesylek kurierskich. 

Odbioru przesylek kurierskich dokonywaé bçdzie upowazniony przedstawiciel 
Wykonawcy (kurier) p0 okazaniu stosownego upowan ien ia. 

H. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Ill. Warunki udzialu w postepowaniu (np. szczególne uprawnienia, wymagana wiedza 
I doswiadczenie, warunki odnoszce sic do norm zarzdzania srodowiskiem) 

Wykonawca winien wykazaé, ze w okresie ostatnich trzech tat przed uptywem terminu sktadania 
ofert, ajeeti okres prowadzenia dzia1alnoci jest krótszy - w tym okresie, wykonaT co najmniej 2 
zamówienia, po1egajce na §wiadczenlu uslug kurierskich o wartosci Co najmniej 10 000 zl brutto 
kade. Wykonawca powinien ztoyé wykaz, w którym uwzglçdni przedmiot zamówienia, jego 
wartoé, daty wykonania i podmioty, na rzecz których zamówienia te zostaly wykonane oraz 
zaTczy dowody, ze zostaly wykonane na1eycie. 

Ocena czy wykonawcy spelniajq warunki udziatu w postçpowaniu dokonana zostanie przez 
Zamawiajcego na podstawie ziozonych przez Wykonawcow dokumentów i owiadczeñ, 
wedtug formuly spelnia - nie spetnia". 
Na potwierdzenie powyszych warunków Wykonawcy dolacza do oferty nastepujace 
dokumenty: 



Wypeniony zalqcznik nr 2 - wykaz g/ównych uslug wraz z zalqczeniem dowodów, 
ze co najmniej dwie usugi, polegajqca na §wiadczeniu uslug kurierskich, o wartoci nie mniejszej 
niz 10 000 zi brutto, zostaly wykonane lub sq wykonywane naleycie. 

Wymagania dotyczqce oferty. 
1. lnformacje,jakie Wykonawca musi uwzglçdnié w ofercie: 

- Wypelniony zalqcznik nr I —forrnularz ofertowy, 
- Wypelniony zalqcznik nr 2 - wykaz glównych uslug wraz z zalqczeniem dowodów, 

ze Co najmniej dwie uslugi, polegajqce na §wiadczeniu uslug kurierskich trwajqce 
nieprzerwanie minimum 3 miesiqce, o wartoci nie mniejszej ni 10 000 zi brutto, 
zostaly wykonane tub sq wykonywane naleycie. 

- Wypelniony zalqcznik nr 3 - owiadczenie o skierowaniu do realizacji Umowy co 
najmniej jednej osoby wykonujqcej pracç, zwiqzana z bezporednim odbiorem, 
przem ieszczan iem, dorçczan iem przesyek kurierskich tub pethieniem nadzoru nad 
prawi&owq reatizacjq Umowy ze strony Wykonawcy, na podstawie umowy o pracc 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 917, zpón. zm.). 

Forma w jakiej ma bye zoona oferta (zgodnie z wyborem Zamawiajqcego - pisemnie, 
faksem, drogq elektronicznq): 
- ofertç na1ey przesaC w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: 

piotr.pytlarczyk@mos.gov.pl,  

Termin skadania ofert oraz miejsce (w przypadku gdy wymagana jest forma pisemna): 
- Oferty naley przesTaC w formic elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 

18.12.2018 r. do godziny 12.00. 

Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bçdzie kierowal sic nastçpujqcym kryterium 
ijego wagq: 

- cena oferty brutto: 100% 

Oferty, które nie zostanq odrzucone poddane zostanq procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny 
ofert, wedlug nastçpujqcego wzoru.: 

hose punktów badanej oferty = Cena brutto oferty najtañszej (PLN) / Cena brutto oferty 
badanej (PLN) * 100. 

Informacje dodatkowe 
Ministerstwo Srodowiska otrzymao certyfikat Zarzqdzania rodowiskowego, zgodny 

z rozporzqdzeniem EMAS, w oparciu o Politykç Srodowiskowq, zatwierdzonq przez Ministra 
Srodowiska. W zwiqzku z tym, zaleca sic aby Wykonawca zapoznal sic z treciq Polityki 
Srodowiskowej dostçpnq na stronie MS (http://www.rnos.gov.pl/kategorial4214  emas_wms/). 

Wybrany Wykonawca zobowiqzany bçdzie do zagospodarowania odpadów, powstalych 
w wyniku realizacji umowy/ziecenia, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami Ueli 
dotyczy przedm iotu umowy/ziecen ia). 

Warunki §wiadczenia umowy/ziecenia uwzglçdniajqce klauzule rodowiskowe 

Wykona'vca bçdzie zobowiqzany do skierowania w czasie realizacji Umowy co najmniej jednej 
osoby wykonujqcej pracç, zwiqzana z bezporednim odbiorem, przemieszczaniem, dorçczaniem 
przesyek kurierskich tub pelnieniem nadzoru nad prawidowq realizacjq Umowy ze strony 
Wykonawcy, na podstawie umowy o pracç w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z pón. zm.) i udokumentowania tego faktu 
poprzez zoenie kopii umowy o pracç oraz zgloszenia do ZUS. 



4. Kary umowne (naIey okre1i6 w jakich przypadkach Zamawiajey bçdzie naliczal kary 
umowne oraz podaá wysokoá tych kar) 

Kary umowne oraz ich wysokoci zostaly okre1one w projekcie umowy 

Termin pIatnoci: 
21 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajcego specyfikacji Us1ug 

* Do niniejszego zapytania We majq zastosowania przepisy ustawy Prawo zam6wieh publicznych 
i w zwiqzku z lym We przys!ugujq rodki odwolawcze okrelone w Dziale VI tej ustawy. 
Zapytanie ofertowe We jest równiez ofertq w rozu,nieniu Kodeksu cywilnego i We wywoluje 
okre1onych w nim skutków prawnych. 


