
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr dzp.262.24.2023 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A,  02-305 

Warszawa przesyła zapytanie ofertowe, na zamówienie wyłączone z  obowiązku stosowania przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług transportowych (przewóz materiałów 

promocyjno-informacyjnych) na potrzeby Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Wymagania wobec Wykonawców:  

Wykonawca musi: 

 

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności transportu drogowego w zakresie 

przewozu materiałów oraz niezbędne doświadczenie i potencjał osobowy zatrudniony na umowę           

o pracę zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, zdolny do wykonania zamówienia (min.                      

2 kierowców zatrudnionych na umowę o pracę); 

b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważne 

co najmniej w dniu składania ofert oraz obejmujące cały okres realizacji zamówienia; 

c) posiadać ubezpieczenie NNW (dla kierowców) w zakresie prowadzonej działalności, ważne co 

najmniej w  dniu składania ofert oraz obejmujące cały okres realizacji zamówienia; 

d) dysponować minimum 3 samochodami o specyfikacji zawartej w OPZ przy czym rok produkcji 

samochodów nie będzie wcześniejszy niż 2013 z aktualną książeczką przeglądów. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.02.2024 r. lub do wyczerpania 

kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 

6. Miejsce realizacji zamówienia: cała Polska. 

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

8. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:  

a. cena – 60%        

                                   𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑃𝐴 =  ∗ 60 

                                       𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 

 

b. doświadczenie Wykonawcy – 40% 

W kryterium "Doświadczenie Wykonawcy" Wykonawca uzyska po 10 punktów za każdą wykazaną 

usługę świadczoną przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

polegających na świadczeniu usług transportowych na kwotę minimum 15.000,00 zł.  

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 40. 

 

Zamawiający będzie punktował jedynie usługi, do których Wykonawca załączył dowody potwierdzające 

należyte ich wykonanie (referencje, protokoły odbioru i inne). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać 

pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl lub dostarczyć do siedziby FRSE. 

10. Do oferty należy dołączyć: załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług. 

11. Termin składania ofert upływa dnia 17.02.2023 r. o godzinie 10:00. 

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

13. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Adrian Hołówka, tel. 572-675-959  w godz. 9:00-

15:00, e-mail: aholowka@frse.org.pl.  

14. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie  

bez podania przyczyny. 

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

żądanych dokumentów. 

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

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

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

19. 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 2022 

r., poz. 1360). 

   

 

 

 
    

       Warszawa, 14.02.2023 r.    
miejscowość, data   podpis pracownika realizującego zamówienie 
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