
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DZP.261.116.2021 

1. Zamawiający: 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, 02-305 Aleje Jerozolimskie 

142a, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych na odbiór, pakowanie, adresowanie i dystrybucję 

pocztą/kurierem publikacji dotyczących programu Erasmusa+ oraz pozostałych publikacji 

Wydawnictwa FRSE. 

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest 

w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

3. Zamawiający informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybierze jednego 

Wykonawcę, którego oferta spełni warunek udziału w zapytaniu oraz uzyska najwięcej 

punktów w kryteriach oceny ofert. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 21 dni roboczych od podpisania umowy. 

 

5. Wymagania wobec wykonawcy: 

• Wykonawca wykonał co najmniej trzy zlecenia dotyczące masowego konfekcjonowania i 

dystrybucji książek lub materiałów poligraficznych w okresie ostatnich 24 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 

tym okresie). Należy dołączyć dowody potwierdzające należyte ich 

wykonanie/wykonywanie (np. referencje, faktury VAT itp.). 

Na potwierdzenie warunku należy wypełnić załącznik nr 4 do zapytania.  

 

6. Kryteria oceny: 

 

Kryterium I. Cena odbioru, pakowania, adresowania i nadania 2300 przesyłek - 40 % 

Zamawiający przyzna punkty według wzoru: 

 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡. =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥 40 

 

Kryterium II. Cena zwrotu przesyłki niedoręczonej ze względu na niedostępność 

adresata lub błędy w bazie adresowej udostępnionej przez Zamawiającego. – 5 % 

 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡. =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥 5 

 

Kryterium III. Cena zbiorczej przesyłki do magazynu Zamawiającego, zawierającej 

przesyłki niedoręczone ze względu na błędy w bazie adresowej udostępnionej przez 

Zamawiającego – 5 % 

 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡. =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥 5 



 

 

 

Kryterium IV. Termin – 50 % 

Zamawiający przyzna: 

 - 50 punktów za gotowość do wykonania czynności odbioru, pakowania, adresowania i 

nadania przesyłek oraz przedstawienia Protokołu częściowego wykonania zlecenia wraz z 

potwierdzeniami nadania przesyłek poprzez pocztę/firmę kurierską w terminie krótszym lub 

równym 10 dni roboczych od podpisania umowy. 

- 25 punktów za gotowość do wykonania zlecenia i przedstawienia Protokołu wykonania 

zlecenia wraz z potwierdzeniami nadania przesyłek poprzez pocztę/firmę kurierską w terminie 

krótszym: od 11 do 15 dni roboczych od podpisania umowy. 

W przypadku wskazania terminu od 16 do 21 dni roboczych Wykonawca otrzyma 0 pkt. w 

przedmiotowym kryterium. Jeżeli Wykonawca wskazałby więcej niż 21 dni roboczych oferta 

zostanie odrzucona.  

7. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

8. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 

(formularz oferty) należy przesłać w formie elektronicznej na adres dzp@frse.org.pl  

 

9. Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2021 r. o godzinie 10:00.  

 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.  

 

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Dorota Zajączkowska, tel. 728 455 332, w 

godz. 10.00–15.00, e-mail: d.zajaczkowska@frse.org.pl. 

 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego 

etapie, bez podawania przyczyny.  

 

13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz 

uzupełnienia żądanych dokumentów.  

 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek 

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.  

 

15. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

 

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe 

nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740). 

 

 

      Warszawa, 10 listopada 2021 r.                                                                  …………………………..  

 miejscowość, data podpis pracownika realizującego zamówienie 
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