
 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr dzp.262.98.2022 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych na: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, miejskich, 

podmiejskich, krajowych oraz zagranicznych usług kurierskich, polegających na odbieraniu, 

przemieszczaniu, doręczaniu lub wydawaniu adresatom oraz ewentualnym zwrocie do 

Zamawiającego przesyłek kurierskich wraz z zapewnieniem kopert i opakowań kartonowych 

przeznaczonych do ich opakowania (z wyłączeniem usług zastrzeżonych dla operatora publicznego 

w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe). 

2. Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2022 r. do 31.03.2024 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie umowy (w zależności co nastąpi jako pierwsze). 

5. Wymagania dla Wykonawców: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia i są 

wpisani do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada  

2012 r. – prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529), 

b) posiadają doświadczenie polegające na tym, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert wykonali co najmniej trzy usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia (usługi kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym), o wartości co najmniej 

50.000,00 zł brutto każda. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100% 

7. Projekt umowy: zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. 

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w formie 

elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres: dzp@frse.org.pl lub papierowej w siedzibie 

zamawiającego (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, recepcja). 

 

9. Do oferty należy dołączyć: 

a) Wpis na listę operatorów pocztowych. 

b) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  Wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 

10. Termin składania ofert upływa dnia 23 września 2022 roku o godzinie 12:00. 

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

12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Paulina Rosłon, tel: 224-631-101, w godz. 09.00 – 15.00,  

e-mail: proslon@frse.org.pl 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie,  bez 

podawania przyczyny. 

14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia          

żądanych dokumentów. 
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15. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, 

rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

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

17. 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, 20 września 2022 r. 

              ...............................................................            ...................................................................  
 miejscowość, data           podpis pracownika realizującego zamówienie 
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