
 

 

 
PAO/X/MS/200/2018 

 

Warszawa, dnia 20 listopada 2018 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: zapytania ofertowego na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 

na rzecz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, polegających na przyjmowaniu, 

przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.  

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług kurierskich w 

obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, polegających 

na przyjmowaniu, przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od 

drzwi do drzwi”. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 1: 

„W związku z Państwa zapytaniem na usługi kurierskie proszę o dodatkowe informacje: 

1. Do jakich krajów (poza Polską) najczęściej Państwo wysyłacie przesyłki (jest to bardzo istotne 

ze względu na zróżnicowanie cen oraz czasów realizacji doręczenia w poszczególnych 

strefach międzynarodowych). 

2. W ofercie jest zapis przesyłka międzynarodowa o wadze pow. 30 lub 31,5 kg. Jaka max wagę 

należy przyjąć przy składaniu oferty? 

3. Jaki czas realizacji usługi kurierskiej należy przyjąć przy składaniu oferty – krajowy (1 lub 2 

dni robocze, międzynarodowe – 1 – 2 dni w Europie czy można dłuższy w Europie i poza 

Europą)?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

 

1) Nasze wysyłki zagraniczne są zróżnicowane pod kątem destynacji. Jak dotąd wysyłaliśmy 

przesyłki do takich krajów jak: 

 

CH Chorwacja 

GB 

Wielka 

Brytania 

DE  Germany 

ID Indonezja 

IN Indie 

KR 

Korea 

Południowa 

KW Ekwador 

MA Maroko 

NP Nepal 



 

 
 

PE Peru 

SG Singapur 

TH Tajlandia 

TW Tajwan 

UA Ukraina 

US 

Stany Zjedn. 

Ameryki 

UZ Uzbekistan 

VN Wietnam 

 

2) Orientacyjnie, waga jednej paczki nie powinna przekraczać 30kg. 

3) Czas realizacji usługi kurierskiej krajowy to 1 dzień roboczy, międzynarodowe/Europa: 1 – 3 

dni robocze, poza Europą 5 dni. 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.  


