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Zapytanie ofertowe 

 

 

Szanowni Państwo 

 

 W imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z 
siedzibą w Szczawnie- Zdroju uprzejmie zwracam się z prośbą o 
wycenę usług kurierskich opisanych w dalszej części niniejszego 
zapytania oraz przedstawienie wiążącej oferty handlowej w tym 
zakresie. 

 Wyceny usługi należy dokonać w oparciu o dane przedstawione 
poniżej oraz instrukcję zawartą we wzorze formularza ofertowego. 

 Proszę o przesłanie oferty w terminie do dnia 05.07.2012 r. 
do godziny 14:45. Osobą upoważnioną do kontaktu w imieniu DARR 
S.A. w sprawie niniejszego zapytania jest Małgorzata Pętela – 
Specjalista ds. Zamówień Publicznych (Tel: 74 64 80 409 e-mail: 
malgorzata.petela@darr.pl ). 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój. 
REGON 890004750 
NIP 886-000-34-33 
KRS 0000043944 
Tel:. (+48) (74) 648 04 00 
Fax: (+48) (74) 648 04 17 
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości 
szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 14000 e. 

mailto:malgorzata.petela@darr.pl
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3. Opis przedmiotu zamówienia 
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich dla 
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.(DARR S.A.) z 
siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2 w obrocie 
krajowym i zagranicznym. 
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela 1 i 2 w 
Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania oraz wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. 
c) DARR S.A. przewiduje następujący rodzaj nadawanych przesyłek: 
- przesyłki kurierskie miejscowe doręczane adresatom w ciągu 
maksymalnie 4 godzin od odebrania przesyłki od Zamawiającego; 
- przesyłki kurierskie doręczane adresatom w dniu następnym na 
terenie kraju: 
a) do godziny 09.00, 
b) do godziny 12.00, 
c) do godziny 16.00, 
- przesyłki kurierskie doręczane za granicę: 
a) na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów 
Europy maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od daty nadania 
przesyłki, 
b) na terenie państw: USA, Kanada, Rosja maksymalnie w terminie 4 
dni roboczych od daty nadania przesyłki, 
c) do pozostałych państw – maksymalnie w terminie 5 dni roboczych. 
- W ramach świadczenia w/w usług Wykonawca zobowiązany będzie 
do wykonywania m.in. następujących czynności: 
a) odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 8.00 do 
16.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy, 
b) przesyłki kurierskie odbierane będą przez kurierów z siedziby DARR 
S.A. 
c) dostarczania wg potrzeb DARR S.A. opakowań do pakowania 
przesyłek, 
d) dowodem zlecenia przez DARR S.A. usługi kurierskiej będzie 
wypełniony i podpisany przez DARR S.A. list przewozowy, według 
wzoru obowiązującego u Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz listu 
przewozowego będzie przeznaczony dla DARR S.A., 
e) Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo dostarczyć DARR 
S.A. dowód potwierdzenia odbioru przesyłki kurierskiej przez 
adresata przesyłki, w ciągu 48 godzin od jej doręczenia. 
 
Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wykonywane 
będzie zgodnie z przepisami  
- ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, 
poz. 1188 z późn.zm.),  
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- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia 2004 r. W 
sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych 
(Dz.U. Nr 5, poz. 34 z późn.zm.), a w przypadku usługi pocztowej w 
obrocie zagranicznym – zgodnie z międzynarodowymi przepisami 
pocztowymi. 
 
Szczegółowy opis warunków realizacji usługi oraz opis przedmiotu 
zamówienia zawierają odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego 
zapytania. 
 
Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 2 lata 
od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania środków 
przeznaczonych na realizację zamówienia. 
 
Cena oferty wyrażona w złotych polskich, uwzględniać musi wartość 
całego przedmiotu oraz wszystkie koszty składające się na realizację 
zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, 
innych opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów, 
w tym koszty transportu, ubezpieczenia przesyłek i opłat paliwowych 
oraz opakowań do pakowania przesyłek. 
Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 
Rozliczenia między Stronami będą prowadzone w pieniądzu 
(walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN). 
 
Kryterium wyboru będzie najniższa cena (C) przy czym przy ocenie 
ofert DARR S.A. będzie się kierowała następującymi kryteriami 
szczegółowymi: 
- łączna cena brutto przesyłek kurierskich w obrocie krajowym (CK)– 
waga 80 %; 
- łączna cena brutto przesyłek kurierskich w obrocie zagranicznym 
(CZ) – waga 20 %; 
Sposób liczenia punktów w ramach wyżej wymienionych 
kryteriów: 

C= (CK min/CK) x 80% +(CZ min/CZ) x 20% 
Gdzie: 
C – suma punktów, jakie wykonawca uzyska za poszczególne 
podkryteria  
CK min – najniższa cena spośród ofert za przesyłki kurierskie w 
obrocie krajowym 
CK – cena brutto za przesyłki kurierskie oferty badanej; 
CZ min – najniższa cena spośród ofert za przesyłki kurierskie w 
obrocie zagranicznym; 
CZ – cena brutto za przesyłki kurierskie w obrocie zagranicznym 
oferty badanej. 
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Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 
składanie ofert w postaci elektronicznej. 
 

Oferty należy dostarczyć do Zamawiającego na adres wskazany 
poniżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2012r. do 

godz. 14:45. 
 
Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie 
(opakowaniu) z umieszczonym na nim dokładnym adresem 
Zamawiającego i dopiskiem: 
 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Szczawieńska 2 

58-310 Szczawno- Zdrój 
(sekretariat) 

 
OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUG KURIERSKICH 

 
NIE OTWIERAĆ  DO GODZ: 15:00   DNIA  05.07.2012r. 
 
W przypadku braku w/ w danych Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego 
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia lub inne. 
       
 
 
 
 
        Z poważaniem 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1- wzór umowy.  
Załącznik nr 2- wzór formularza ofertowego wraz z opisem 
przedmiotu zamówienia. 


