LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 31-03-2020 r.

ZP/5/III/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w sprawie
wykonania następującego zamówienia publicznego:
„Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym oraz międzynarodowym na rzecz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 2 zadania”
I.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym oraz
międzynarodowym na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Zadanie 1 -Usługi kurierskie w obrocie krajowym
Zadanie 2 -Usługi kurierskie w obrocie międzynarodowym
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Zaproszenia.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 2. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedną lub więcej części, z tym że tylko jedną ofertę na daną część
zamówienia.
II.

Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) są wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
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Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188) w zakresie uprawniającym
do wykonania zamówienia zgodnie z jego przedmiotem;
2) dysponują flotą samolotów do realizacji lotniczych przesyłek międzynarodowych;
3) dysponują dostępem do agencji celnej umożliwiającej realizację odpraw celnych
realizowanych transportów przesyłek kurierskich;
4) ZADANIE NR 1: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
3 (trzy) usługi polegające na świadczeniu krajowych (na terenie Polski) usług
kurierskich, z których każda trwała co najmniej 24 miesiące, była równa lub większa
od wartości stanowiącej równowartość 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) bez podatku VAT, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
ZADANIE NR 2: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
3 (trzy) usługi polegające na świadczeniu międzynarodowych usług kurierskich, z
których każda trwała co najmniej 24 miesiące, była równa lub większa od wartości
stanowiącej równowartość 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) bez
podatku VAT, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W przypadku usług będących w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości usługi
należy odnieść do wartości części usługi zrealizowanej do upływu terminu składania
ofert. Przez usługę należy rozumieć zawartą umowę.
III. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub
do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.
IV.

Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
1. Kryteriami oceny ofert są:
Lp.
Kryterium
1.
Cena brutto oferty
Możliwość odbierania przesyłek z siedziby LPR do wybranej
2.
godziny
Razem

2.

Ranga
90
10
100

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a. W kryterium Cena brutto oferty, maksymalną liczbę punktów (90) otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
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C 

C min
R
Cob

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R – ranga
R – znaczenie kryterium

b.

W Kryterium Możliwość odbierania przesyłek z siedziby LPR do wybranej godziny,
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Wykonawca który zaoferuje
odbiór przesyłek:
- do godz. 16.00 – otrzyma 0 pkt*;
- do godz. 17.00 – otrzyma 10 pkt*.

* - Pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego stosownego
zlecenia na odbiór przesyłki z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem.
V.

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do
składania ofert.
2. Wypełniony Formularz cenowy – Załączniki nr 1A i/lub 1Ba i 1Bb do Zaproszenia
do składania ofert.
3. Zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188) w zakresie uprawniającym do wykonania
zamówienia zgodnie z jego przedmiotem – dokumenty powinien zostać złożony w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na
każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z
oryginałem”..
4. Wykaz (potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt II.1.4)
Zaproszenia) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane
lub
są
wykonywane
należycie
(załącznik
nr 4A i 4B do SIWZ).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.
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VI.

Pozostałe wymagania odnośnie oferty:
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność
jej treści. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być
sporządzone w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w innym języku
należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione we
właściwym rejestrze/ewidencji, należy wraz z ofertą złożyć stosowne
pełnomocnictwo.

VII. W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki
finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość skierowania ponownego Zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, nie
więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty.
VIII. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest
niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu,
Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy
o uzupełnienie braków, udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub dokonać
poprawek oczywistych omyłek w treści oferty.
IX.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przedmiotowego postępowania przed
terminem składania ofert. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

X.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XI.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł
zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej po wykonaniu czynności
określonych w pkt VII Zaproszenia do składania ofert.
2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego

XII. Wykonawca akceptuje wszystkie
w niniejszym postępowaniu.

warunki

określone

przez

Zamawiającego

XIII. Osoba uprawniona do kontaktu:
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Marcin Nowak, e-mail: m.nowak@lpr.com.pl;
XIV. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17 kwietnia 2020 roku
do godziny 12.30 w formie pisemnej (osobiście albo listownie) na adres:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Sekretariat - pokój 100 (I piętro)
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa.
XV. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 kwietnia 2020 r.
o godzinie 13:00 w pokoju 111. Otwarcie jest jawne.
XVI. Informacje dodatkowe.
Additional information.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy spełniającego wszystkie warunki i
oferującego najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
2. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy.
XVII. Załącznikami do Zaproszenia do składnia ofert są:
1.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

2.

Formularz cenowy dla zadania nr 1 − załącznik nr 1A;

3.

Formularz cenowy dla zadania nr 2 – załączniki nr 1Ba i 1Bb;

4.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;

5.

Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3A/3B;

6.

Wykaz doświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4A – zadanie nr 1;

7.

Wykaz doświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4B – zadanie nr 2./

Z poważaniem,
dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. uczelni
$ezdPracownikStanowisko
/dokument podpisany elektronicznie/
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