ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przyjmowaniu, doręczaniu
i zwrocie przesyłek kurierskich z gwarantowanym terminem doręczenia do każdego miejsca
w kraju i za granicą na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowego
Instytutu Badawczego w Warszawie i jego oddziałów w całym kraju, w okresie 14 miesięcy.
1. Usługi kurierskie stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności przesyłki:
1. w serwisie miejskim z gwarantowanym terminem doręczenia do 3h od momentu
nadania:
a) do 1 kg,
b) 1 - 2 kg ,
c) 2 - 5 kg,
d) 5 – 15 kg,
e) 15– 30 kg.
2. w serwisie krajowym:
1) z terminem doręczenia w ciągu następnego dnia roboczego od nadania:
a) do 1 kg,
b) 1 - 5kg ,
c) 5 - 10 kg,
d) 10 – 20 kg,
e) 20 – 30 kg,
f) innych przesyłek wg cen wynikających z cennika Wykonawcy.
2) z gwarantowanym terminem doręczenia do godz. 9:00 następnego dnia:
a) do 1 kg,
b) 1 - 5kg ,
c) 5 - 10 kg,
d) 10 – 20 kg,
e) 20 – 30 kg,
f) innych przesyłek wg cen wynikających z cennika Wykonawcy
3) z gwarantowanym terminem doręczenia do godz. 12:00 następnego dnia:
a) do 1 kg,
b) 1 - 5kg ,
c) 5 - 10 kg,
d) 10 – 20 kg,
e) 20 – 30 kg,
f) innych przesyłek wg cen wynikających z cennika Wykonawcy.
3. w serwisie zagranicznym ( do każdego miejsca na świecie ):
a) do 1 kg,
b) 1 - 5kg ,
c) 5 - 10 kg,
d) 10 – 20 kg,
e) innych przesyłek wg cen wynikających z cennika Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi kurierskie zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: Prawem pocztowym wraz z aktami
wykonawczymi oraz w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym Międzynarodowymi przepisami pocztowymi.

3. Prognozowana ilość przesyłek jest szacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i ma
zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, służące do porównania ofert, nie stanowi
zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywista ilość wysłanych przesyłek w trakcie realizacji
umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb.
Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto przedmiotu zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową
obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania
ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania
przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Piotr Demzała, tel. (22) 56 94 427, e-mail: piotr.demzala@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 20.12.2019r.
IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
lub przesłać na adres e-mail: piotr.demzala@imgw.pl

