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KONKURS OFERT 

PRZEWÓZ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH 

Linia: Warszawa – Toruń – Warszawa 

 

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA poszukuje przewoźników do dedykowanego przewozu 

produktów farmaceutycznych.  

Warunki współpracy: 

TRASA TORUŃ 

Trasa przejazdu  Warszawa – Toruń – Warszawa  

Ilość punktów na trasie Do 5 punktów 

Minimalna wielkość pojazdu 10 Europalet 

Długość umowy na obsługę trasy 3 lata 

Maksymalny wiek pojazdu w 
momencie rozpoczęcia usługi 

Nie starszy niż 3 lata 

Częstotliwość obsługi trasy 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) 

Godzina załadunku w Warszawie 01:00 (Toruń  do 5:00) 

Gwarantowana ilość km w miesiącu 10.000 km 

Wymagania dotyczące pojazdu 
(niezbędne) 

Pojazd musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w DPD i 
Prawie Farmaceutycznym, w tym w szczególności: 
- agregat chłodzący 
- agregat grzewczy 
- izoterma 
- rejestrator temperatury z 2 czujnikami 
- możliwość wydruku zarejestrowanej temperatury w 
momencie rozładunku 
- mapowanie przestrzeni ładunkowej (2 sezony: lato + zima) 

Minimalna wartość ubezpieczenia 
OCP (niezbędne) 

300.000 Euro 

Wyposażenie dodatkowe pojazdu 
Paletowa lodówka wyposażona we wkłady chłodzące, 
GPS  

Brak możliwości doładunków „zewnętrznych” 
Termin płatności : 21 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów z trasy 

 

Oferty powinny zawierać podaną stawkę za kilometr na wypełnionym formularz (druk poniżej). 

Oferty proszę przesłać na: 

 Adres mailowy  oferta.transport@cefarm.com.pl w temacie: Oferta Toruń 

lub 

 Adres korespondencyjny na adres: Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, ul. Jana Kazimierza 

16 01-248 Warszawa z dopiskiem: „DDiI – Oferta Toruń” 

  

mailto:oferta.transport@cefarm.com.pl


2/3 
 

Oferty będą zbierane do dnia 30.10.2020 r (decyduje data wpływu oferty do Spółki). 

 

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA zastrzega sobie prawo do zakończenia zbierania ofert w każdym 

momencie bez podania przyczyny. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem 

oferta.transport@cefarm.com.pl  

lub pod numerami telefonów:  

22-63-40-216  

22-63-40-435  

22-63-40-399 

 

 

Uwagi dotyczące deklarowanej stawki:  

 W stawce muszą być zawarte wszystkie opłaty drogowe – Viatoll, autostrada 

 Stawka musi być skalkulowana dla średniej ceny paliwa do 5,00 brutto wg cen średnich ON dla Polski na www.e-

petrol.pl  

 Dodatek paliwowy po przekroczeniu tej ceny: 

 dla pojazdów do 3,5 t: 3 gr netto za każde pełne 10 gr podwyżki powyżej ceny 5,00 zł brutto za litr paliwa,  

 dla pojazdów powyżej 3,5 t: 5 gr netto za każde pełne 10 gr podwyżki powyżej ceny 5,00 zł brutto za litr 

paliwa. 
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DEKLARACJA WSPÓŁPRACY - OFERTA 

Nazwa firmy  

Rok założenia  

NIP  

Ilość pojazdów w firmie  

Wiek pojazdu/naczepy  

Wysokość OCP  

Agregat chłodzący TAK / NIE  

Agregat grzewczy TAK / NIE 

Izoterma TAK / NIE 

Rejestrator temperatury 
z dwoma czujnikami 

TAK / NIE 

Drukarka do rejestratora TAK / NIE 

Mapowanie przestrzeni 
ładunkowej (lato+zima) 

TAK / NIE 

Lodówka paletowa z 
wkładami chłodzącymi 

TAK / NIE 

GPS TAK / NIE 

Przegroda ruchoma w 
proporcji 27/3 i 3/27 dla 
dwóch niezależnych 
stref temperaturowych 
2 st. C -8 st. C i 15 st. C -
25 st. C (dotyczy 
naczepy) 

TAK / NIE 

Paleciak (dotyczy 
naczepy) 

TAK / NIE 

Proponowana stawka za 
kilometr 

 

Dodatkowe informacje:  

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, spełnię powyższe wymagania formalne i 

poświadczę je stosownymi dokumentami w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyniku konkursu. 

 

 

         ……………………………………… 

          PODPIS 


