Biuro Wspierania Eksportu

Warszawa, 2017-03-

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania kompleksowej spedycji towarów na targi Djazagro odbywające
się w Algierze w Algierii w dniach 10-13.04.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
NIP: 525-000-78-79
Zadanie realizowane jest w ramach statutowej działalności Agencji Rynku Rolnego, zgodnie
z art. 11 ust. 1 pkt 3b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych, mającej na celu wspieranie rozwoju współpracy handlowej
sektora rolno-spożywczego z zagranicą. Usługa polegać będzie na kompleksowej spedycji:
•

żywności,

•

materiałów promocyjnych,

•

publikacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. zapewnienie i wskazanie magazynu spedycyjnego w Warszawie lub w odległości
mniejszej niż 50 km od centrum Warszawy, do którego zostanie dostarczony towar przez
przedsiębiorców,
2. odebranie od Zamawiającego materiałów promocyjnych i publikacji z siedziby
Zamawiającego (Warszawa 01-207, ul. Karolkowa 30) w godzinach 8:30 – 15:00,
3. spedycję do kraju odbywania się targów,
4. zawarcie umowy/ów przewozu z przewoźnikiem/ami,
5. w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości rozbudowania dotychczasowego
statusu spedytora, określonej w art. 800 k.c. i sam dokona przewozu, Wykonawca
jednocześnie uzyskuje prawa i obowiązki przewoźnika,
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6. przewiezienie i przechowywanie towarów do momentu dostarczenia na teren targów
w przystosowanych do tego warunkach, odpowiednich dla każdego rodzaju towaru,
7. dostarczenie towarów w stanie niezmienionym i nienaruszonym,
8. pokrycie wszystkich kosztów spedycyjnych, w tym dopełnienie wszystkich niezbędnych
formalności związanych z odprawą celną i poniesienie kosztów tej odprawy celnej,
a także przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do spedycji
(w tym ewentualnych zezwoleń związanych z przewozem żywności), w celu dostarczenia
towaru w wyznaczone miejsce w wymaganym czasie,
9. pokrycie kosztów wynagrodzenia przewoźnika,
10. dokonanie wszelkich czynności i formalności związanych z ubezpieczeniem towaru oraz
pokrycie kosztów ubezpieczenia wszystkich spedytowanych produktów na czas trwania
całości wykonywanej usługi,
11. potwierdzenie i ustalenie terminu dostarczenia towaru z Zamawiającym po zawarciu
umowy i z zachowaniem postanowień umowy,
12. dostarczenie towaru na miejsce odbywania się targów zgodnie z wymaganiami
organizatora targów w zakresie dotyczącym terminu i godziny, które zostaną wskazane w
zleceniu spedycji, warunków technicznych oraz zezwoleń pozwalających na dostarczenie
produktów na teren odbywania się targów.
Przedmiot spedycji
Zakłada się, że w targach weźmie udział ok. 10-15 przedsiębiorców. Dokładne ilości oraz
masa towarów, a także termin ich odbioru od Zamawiającego zostaną przekazane przez
Zamawiającego w dniu zawarcia umowy i z zachowaniem postanowień umowy.
•

Żywność

–

produkty

spożywcze

wymagające

zróżnicowanych

warunków

przechowywania (mrożone, chłodzone, normalna temperatura), wytwarzane przez
producentów określonych następującymi kodami PKD:
−

10.11.Z

–

Przetwarzanie

i

konserwowanie

mięsa,

z

wyłączeniem

z drobiu,
−

10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

−

10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,

−

10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,

−

10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

−

10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrób serów,

−

10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

−

10.71.Z – Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

−

10.72.Z – Produkcja wyrobów ciastkarskich,

−

10.73.Z – Produkcja makaronów,

−

10.82.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
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mięsa

−

10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy,

−

11.01.Z – Produkcja wódek,

−

11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,

−

11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

−

11.05.Z – Produkcja piwa.

•

Materiały promocyjne – m.in. pamięci USB, smycze, długopisy, torby, teczki, breloczki,

•

Publikacje – m.in. książki, broszury, ulotki, albumy, kalendarze

Zamawiający nie przewiduje transportu powrotnego żywności, materiałów promocyjnych i
publikacji.
I.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 10.04.2017 r.
II.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien stworzyć ofertę poprzez wypełnienie załączonego do niniejszego zapytania
formularza ofertowego zawierającego kalkulację kosztów oraz załączenie wszystkich
niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową;
• posiadać datę sporządzenia ;
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP (dla podmiotów
polskich);
• podpisana czytelnie przez Oferenta.
III.

Warunki uznania złożonej oferty za ważną oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków.

Zamawiający uzna, że złożona oferta jest ważna jeżeli składający ją Oferent spełnia
następujące warunki:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiada aktualną licencję
zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
przy przewozie rzeczy, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późniejszymi zmianami).
2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
•

co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. polegające na kompleksowej obsłudze spedycyjno-transportowej na
targi

branży

spożywczej

(transport

oraz
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dopełnienie

formalności

celnych

i sanitarnych) produktów spożywczych z Polski do krajów spoza Unii Europejskiej,
każda o wartości min. 20 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych);
IV.

Forma oraz termin składania ofert.

1.

Oferta

powinna

być

przesłana

do

dnia

17.03.2017

r.,

do

godziny

10:00

za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: p.petrykowski@arr.gov.pl oraz
j.kaczmarek@arr.gov.pl.
2.

Oferenci zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

3.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

V.

Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena (100%) – kryterium cena będzie rozpatrywane jako suma cen jednostkowych
brutto za 1 kg przesyłanych towarów przedstawionych w Ofercie wykonawcy.
VI.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające warunki uznania oferty za ważną
1. Do oferty należy dołączyć:
1.1 Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów działających na
terenie Polski),
1.2 Kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydanej zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1907, z późniejszymi zmianami),
1.3 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych 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 (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza Oferty wykonawcy).
2.

Dowodami, o których mowa w pkt.1.3 są:
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2.1 poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 lata przed upływem terminu składania ofert,
2.2 oświadczenia Oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w punkcie powyżej,
2.3 w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), zostały wcześniej
wykonane, Oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
VII.
1.

Dodatkowe informacje.
Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Oferentowi
wynagrodzenie, zgodnie z cenami zawartymi w ofercie złożonej przez Oferenta,
przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do
Agencji Rynku Rolnego. Ustalone wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie koszty,
jakie Oferent poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Płatność
nastąpi po wykonaniu zamówienia na podstawie zaakceptowanego protokołu odbioru
usługi. Płatność będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze, na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Oferentami, którzy
złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości
ceny w zakresie jej zmniejszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Oferentów do wyjaśnienia treści złożonej oferty.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu usługi.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania
i niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów
sporządzenia oferty.

5.

Zamawiający oczekuje od Oferenta Zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości
świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do wykonania.

Przewidywana liczba kilogramów spedytowanego towaru na targi Djazagro:
liczba kg
Żywność - temperatura normalna
Materiały promocyjne
Publikacje
Razem
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100
50
50
200

Dodatkowych informacji udzielają:
Juliusz Kaczmarek, tel. 22 376-70-62, e-mail: j.kaczmarek@arr.gov.pl,
Paweł Petrykowski, tel. 22 376-73-25, e-mail: p.petrykowski@arr.gov.pl.
VIII. Załączniki:
• Formularz Oferty wykonawcy
• Istotne Postanowienia Umowy z załącznikami
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