
 

 

Zapytanie ofertowe nr FSM-2022-03-09 
 
 
 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia 
oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem są: 
 
usługi logistyczno-magazynierskie i wsparcie transportu towarów w ramach pomocy 
humanitarnej z Polski na Ukrainę (umowa ramowa) 
 
 

§1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi logistyczno-magazynierskie i wsparcie transportu 
towarów w ramach pomocy humanitarnej z Polski na Ukrainę (umowa ramowa) 

 
1.1. Oczekuje się, że Wykonawca zapewni: 

a) wynajem powierzchni magazynowej w Warszawie lub okolicach (do 25 km) dla 
towarów kupionych w Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pomoc humanitarną na 
Ukrainę 

b) rozładunek i załadunek transportów 
c) sortowanie towaru do transportu i jego inwentaryzację 
d) etykietowanie palet (naklejki A2 dostarczane przez zamawiającego) 
e) przygotowanie dokumentacji eksportowej (sporadycznie importowej) dla agencji 

celnych (koszty obsługi przez agencje celne nie wchodzą w koszt usługi), skoordynuje 
przyjęcie towaru z działem zakupowym Zamawiającego oraz wysyłkę towaru do 
magazynu na Ukrainie, w tym zarządzanie flotą samochodów ciężarowych (usługa 
transportowa jest zamawiana i opłacana przez Fundację Solidarności 
Międzynarodowej u innego Wykonawcy) 

f) ubezpieczenie towaru na czas przechowywania w magazynie oraz jego ochronę 
1.2. Rodzaj towaru: artykuły medyczne, sprzęt strażacki, artykuły pierwszej potrzeby w tym 

żywność z długim okresem przydatności oraz artykuły higieniczne  
1.3. Oczekuje się, że Wykonawca usługa obejmie zakres co najmniej 50 do ponad 70 

transportów z pomocą humanitarną z towarami wymienionymi w pkt 1.2.  
1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej oraz możliwość skorzystania 

z usług podwykonawców, o ile są oni określeni w Ofercie. 
1.5. Przewidywany termin realizacji usług– 01.04.2022 – 31.07. 2022   
 

§2. Warunki udziału w postępowaniu 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy 
2.1. posiadający co najmniej roczne doświadczenie w zakresie usług logistyczno-
magazynierskich, wymienionych w punkcie 1.1. 
2.2. którzy do realizacji zamówienia wyznaczą co najmniej jedną osobę ze znajomością języka 
ukraińskiego oraz polskiego w stopniu umożlwiającym swobodną komunikację  
2.3 oferty Wykonawców, którzy nie spełniają wymagań określonych w par. 2.1 oraz 2.2. 
zostaną odrzucone. 
 



 

 

 
 

§3. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

5.1. Cenę należy określić w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
– w odniesieniu do pojedynczej usługi rozliczeniowej obejmującej 20 palet o 
wymiarach 120 (szerokość)x80(głębokość)x180 (wysokość) z okresem magazynowania 
do 7 dni kalendarzowych.  

5.2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w 
ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi (w tym podatek VAT, opłaty parkingowe, 
wynajem powierzchni magazynowej, koszty personelu i wynajmu niezbędnego sprzętu 
do obsługi magazynu) 

5.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 
§4. Kryteria oceny ofert: 

 
Punkty zostaną przyznane w skali punktowej łącznie 100 punktów za wszystkie kryteria 
zgodnie z poniższym podziałem: 
  
4.1. Kryterium: Doświadczenie w zakresie organizacji logistycznej transportów zagranicę w 

tym do Ukrainy  – max. 30 punktów  
 
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych 
poniżej wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:  
 
a) więcej niż dwa lata doświadczenia w zakresie, o którym mowa w punkcie 6.1 i w tym 
organizacja logistyczna transportów do Ukrainy – 30 pkt  
b) 1-2 lata doświadczenia w zakresie, o którym mowa w punkcie 6.1 i w tym organizacja 
logistyczna transportów do Ukrainy – 20 pkt  
c) więcej niż dwa lata doświadczenia w zakresie, o którym mowa w punkcie 6.1 bez 
doświadczenia w organizacji logistycznej transportów do Ukrainy – 10 pkt.  
d) doświadczenie mniejsze niż rok w zakresie, o którym mowa w punkcie 2.1 –  odrzucenie 
oferty z przyczyn formalnych  
  
4.2.  Kryterium: znajomość języka ukraińskiego w stopniu umożlwiającym swobodną 

komunikację – max 10 punktów 
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób - za spełnienie jednego z określonych 

poniżej wymagań przyznana zostanie następująca liczba punktów:  
a. znajomość języka ukraińskiego przez osobę wyznaczoną do realizacji 
zamówienia na poziomie C1 lub C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego3 - 10 punktów  
b. znajomość języka ukraińskiego przez osobę wyznaczoną do realizacji 
zamówienia na poziomie B1 lub B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego - 0 punktów  
c. znajomość języka ukraińskiego przez osobę wyznaczoną do realizacji 
zamówienia na poziomie A1 lub A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 



 

 

Językowego lub brak znajomości języka ukraińskiego - odrzucenie oferty z 
przyczyn formalnych. 

 
4.3. Cena usługi – max. 60pkt 
Ocena punktowa w ramach kryterium „cena usługi” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 
C= Cmin/Cbad x 60 punktów 
gdzie: 
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę 
Cbad – oznacza cenę badanej oferty 
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena w zaokrągleniu do pełnej 
liczby. 
 
 

§57. 
Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu, podpisanym ręcznie i 
zeskanowanym w pliku PDF lub podpisanym za pomocą podpisu kwalifikowanego lub EPUAP.  
 
  

§6. 
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 30 marca 2022 roku do godziny 10.00 
CET z tytułem „Oferta dot. zapytania ofertowego FSM-2022-03-09” na adres: 
przetargi@solidarityfund.pl   
 
Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy zostanie przekazana 
oferentom za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.   
 
Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu 
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Fundacji do 
przyjęcia którejkolwiek z ofert. Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia 
bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. Wykonawca 
oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do danych 
osób fizycznych, których dane osobowe zostały bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby 
trzecie) pozyskane i udostępnione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia FSM-2022-03-09 w ramach 
postępowania ofertowego prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Podanie danych 
osobowych osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przeprowadzenia postepowania jest dobrowolne, 
ale niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym. Osobom fizycznym – podmiotom danych osobowych przysługuje 
prawo dostępu do danych oraz prawo sprostowania podanych danych. W odniesieniu do danych podanych 
dobrowolnie, ale nie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, podmiotom danych przysługuje prawo 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do żądania usunięcia 
przetwarzanych danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie prawa lub zgody przed jej wycofaniem. Osobom fizycznym- podmiotom danych przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). 
Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z 
którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl  
 
  
 
 


