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Poznań, dnia 20 listopada 2017 r. 
  

 
 
 
 
Zamawiający: 
Allegro.pl sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 182 
60-166 Poznań 
KRS: 0000635012 
		

  
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Usługi Logistyczne „Allegro Dostawa” 
  
  

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Allegro Dostawa”, wdrażanego w ramach działalności 
spółki Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający” lub „Allegro”), mamy przyjemność 
zaprosić Państwa do złożenia oferty na usługi logistyczne w zakresie wskazanym w zapytaniu.  
 
Niniejsze zapytanie ofertowa ma charakter wstępny – na podstawie zgłoszonych przez Państwa uwag i 
pytań Allegro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wymogach prezentowanych w 
niniejszym zapytaniu zgodnie z harmonogramem przedstawionym w dalszej części dokumentu. 
 
 
       Z poważaniem 
 
 
 

Grzegorz Czapski   Joanna Kozińska 
Dyrektor ds. Rozwoju   Menedżer ds. Partnerstw Strategicznych  
Zespół Zarządzający Allegro  Departament Rozwoju Biznesu Allegro 
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Wstęp 
 

Obecnie na platformie handlowej Allegro funkcjonuje ponad 30 różnych form dostawy, obejmujących 
zarówno przesyłki listowe, paczki kurierskie, automaty do paczek i odbiory w punkcie. Zdecydowana 
większość dostępnych na platformie form dostawy jest w pełni konfigurowalna przez sprzedających 
na Allegro - pod kątem ceny i czasu realizacji zamówienia. Nie dotyczy to nielicznych usług 
stworzonych przez Allegro wspólnie z operatorami logistycznymi, takimi jak firma DHL Parcel 
(usługa Kurier Wieczór) oraz spółką Integer (m.in. usługa Allegro Paczkomaty InPost), które cechują 
się przewidywalnymi atrybutami - określonym pułapem cenowym oraz wymogami jakościowymi, 
którą zapewniają zawarte z Allegro umowy ramowe. 
 
Obecnie klienci platformy Allegro (kupujący) wybierając opcję dostawy nabywanego towaru w 
większości przypadków nie widzą potwierdzonych, pewnych i zdefiniowanych atrybutów przesyłki, 
takich jak waga czy czas dostawy. Dużą niepewność powoduje także brak możliwości śledzenia 
przesyłki. Jednocześnie z badań przeprowadzonych przez Allegro wynika, że dla blisko 90% 
Kupujących na Allegro informacja o statusie przesyłki – powiązana z konkretną zawartością paczki – 
jest ważna oraz jest oczekiwanym standardem.  
 
Allegro zależy na tym, aby sprzedający sprawnie i możliwie szybko po dokonaniu sprzedaży 
przedmiotu dokonywali jego wysyłki, zaś kupujący otrzymywali pełną i transparentną informację 
m.in. o tym, kiedy przesyłka została przekazana od nadawcy firmie kurierskiej oraz kiedy zostanie 
doręczona w miejsce docelowe. Obecnie obserwujemy sytuację, w której sprzedający często zbyt 
długo przygotowują przedmiot do wysyłki a winą za długi czas realizacji zamówienia nierzadko 
obarczają operatora logistycznego realizującego dostawę. Taka sytuacja jest niekorzystna dla 
wszystkich stron biorących udział w transakcji. Kupującego w pierwszej kolejności, bo zbyt długo 
czeka on na zakupiony towar. Ponadto rzutuje na wizerunek Allegro oraz firmy logistycznej. 
 
Nieprzewidywalny (a niekiedy nierynkowy) jest nierzadko sam koszt dostawy, bowiem pewna część 
sprzedających przerzuca część ceny produktu na koszty przesyłki, przez co koszty dostawy są 
relatywnie wysokie - w odniesieniu do postrzeganej i faktycznej wartości kupowanego przedmiotu, ale 
także w relacji do rzeczywistej ceny zakupu usługi logistycznej. Badania przeprowadzone przez 
Allegro w ostatnim roku wskazują, że 92% kupujących odrzuca te oferty na Allegro, na których 
koszty dostawy są zbyt wysokie.  
 
Dążąc do uporządkowania procesów logistycznych i przede wszystkim zapewnienia Kupującym jasnej 
obietnicy czasu dostawy przy najwyższej jakości usług logistycznych, Allegro zdecydowało wdrożyć 
projekt „Allegro Dostawa” - zapraszając do niego Partnerów Logistycznych.  
 
W ramach „Allegro Dostawa” Allegro nie będzie pełniło roli brokera usług kurierskich, stronami 
umów dotyczących nadawania i doręczania przesyłek będą Partner Logistyczny oraz sprzedający na 
Allegro.  
 
 
 



	
	
	

 
 
 
 
 

3	 
Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań,wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 
złotych, posiadającą numeridentyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 

 
Allegro.pl sp. z o.o.. 
ul. Grunwaldzka 182 
60-166 Poznań 

	

Przedmiot 
zamówienia 

Długoterminowa umowa ramowa na usługi z zakresu logistyki. 
 
Celem wystosowania niniejszego zapytania ofertowego jest pozyskanie ofert na 
wymienione w zapytaniu typy przesyłek, wyspecyfikowane i zdefiniowane w 
zamkniętym katalogu. 
 
Allegro dążąc do uporządkowania wachlarza usług logistycznych na platformie 
handlowej zamierza zawrzeć z operatorami logistycznymi umowy ramowe 
umożliwiające dostarczenie swoim klientom (występującym na platformie jako 
sprzedawcy i kupujący) atrakcyjnych cenowo, wysokojakościowych usług 
przewozu i doręczenia przesyłek w ujęciu „do drzwi” oraz „do punktu”. 
Umowy wykonawcze objęte umową ramową zawartą z Allegro będą zawierane 
bezpośrednio ze sprzedającymi na platformie Allegro na warunkach nie 
gorszych niż określone w umowie ramowej.  
 
Celem projektu „Allegro Dostawa” jest stworzenie katalogu usług 
logistycznych z jasno zdefiniowanymi atrybutami: 

1. o atrakcyjnej cenie 
2. o gwarantowanym czasie dostawy charakterystycznym dla danego 

standardu przesyłki 
3. z możliwością śledzenia przesyłki na poszczególnych etapach jej 

przewozu i doręczenia  
 

Zakres usług i 
charakter 
oferty 

Oferenci mogą złożyć oferty na wszystkie lub wybrane standardy realizacji usługi: 
1. Ekspresowa (gwarantowany czas dostawy D + 1) 
2. Standardowa (gwarantowany czas dostawy D + 2) 
3. Ekonomiczna (gwarantowany czas dostawy D + 3+ lub przesyłki nie 

spełniające wszystkich wymagań jakościowych) 
4. Zagraniczna na terenie UE 

 
W ramach powyższych standardów oferenci mogą złożyć oferty na wszystkie lub 
wybrane poniższe kategorie przesyłek: 

1. Doręczenia do drzwi (kurierskie) 
2. Doręczenie do punktu odbioru 
3. Doręczenia do automatów do paczek 
4. Doręczenia przesyłek listowych 
5. Doręczenia przesyłek gabarytowych    

 
Poprzez złożenie oferty Oferent potwierdza wymagania Allegro przedstawione w 
dokumentacji zapytania ofertowego. W przypadku niezgodności pomiędzy 
warunkami złożonej oferty a wymaganiami zdefiniowanymi w zapytaniu 
ofertowym, warunki zapytania ofertowego są wiążące. W przypadku istotnych 
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niezgodności Allegro może wykluczyć oferenta z procesu przetargowego lub 
przeprowadzi indywidualne negocjacje biznesowe. Szczegółowe warunki 
współpracy zostaną określone przez strony w umowach ramowych. 
 

Okres trwania 
umowy i 
warunki cenowe 

Allegro poszukuje partnerów do długoterminowej współpracy stąd okres trwania 
umowy ramowej wynosi 5 lat.  
 
Warunki cenowe zaoferowane przez oferentów obowiązywać będą na okres 2 lat 
od dnia podpisania umowy ramowej.  
 
Po tym okresie strony będą mogły przystąpić do renegocjowania warunków 
cenowych na kolejne okresy w interwałach rocznych. Negocjacje odbywać się 
będą raz w roku w okresie 1 stycznia - 31 marca. W przypadku braku kompromisu 
w ramach procesu renegocjowania cen do czasu rozwiązania umowy 
obowiązywała będzie aktualna dotychczas cena. Wzrost ceny o wskaźnik wzrostu 
cen paliw za ostatni rok (nie wyższy jednak niż średnia z ostatnich dwóch lat) 
będzie mógł być wprowadzony automatycznie.  
 
Ceny za poszczególne usługi należy zaokrąglać do pełnych dziesiątek groszy (0,10 
zł) brutto. 

Okresy 
wypowiedzenia 
umowy 

Allegro poszukuje stabilnych partnerów gwarantujących długoterminową 
współpracę o najwyższym poziomie świadczonych usług. Jednocześnie Allegro 
dołoży wszelkich starań do tego, aby stale podnosić jakość i wspierać rozwój 
partnerów wyłonionych w ramach przetargu na poszczególne usługi. 
 
W związku z tym terminy wypowiedzenia umów ramowych nie mogą być 
symetryczne i wyniosą jak niżej. 
 
Terminy wypowiedzenia umowy przez Allegro: 

1. Okres 6 miesięcy – w przypadku braku realizacji zobowiązań SLA 
określonych w umowie ramowej (w tym Minimalnego Gwarantowanego 
Wolumenu) lub braku kompromisu w ramach rocznych negocjacji cen 

2. Okres 12 miesięcy – w pozostałych przypadkach. 
 
Terminy wypowiedzenia umowy przez Oferenta: 

1. Okres 12 miesięcy – w przypadku braku kompromisu w ramach rocznych 
negocjacji cen 

2. Okres 24 miesięcy – w pozostałych przypadkach  
 

SLA i 
Minimalny 
Gwarantowany 

Umowa ramowa przewiduje gwarancje SLA (service level agreement) dla 
poszczególnych standardów i typów usług. Szczegółowe wymogi przedstawiono 
w załącznikach. Oferent związany będzie wymogami SLA zarówno w stosunku do 
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Wolumen nadawcy przesyłki jak i w stosunku do Allegro.  
 
Oferent przystępujący do współpracy będzie zobowiązany do zagwarantowania 
minimalnych zdolności realizacji usług (Minimalny Gwarantowany Wolumen) dla 
potrzeb obsługi wolumenu ruchu z Allegro. Gwarancja ustalona zostanie na 
poziomie krocząco wyższym w poszczególnych latach współpracy, liczonym wg 
faktycznego wolumenu przesyłek realizowanych z danym dostawcą: 

1. W drugim roku współpracy – na poziomie 150% wyższym niż w 
pierwszym roku współpracy, nie niższym jednak niż na poziomie wzrostu 
procentowego jak w ubiegłym roku pomnożonego o wskaźnik 0,65 

2. W trzecim roku współpracy – na poziomie 60% wyższym niż w drugim 
roku współpracy, nie niższym jednak niż na poziomie wzrostu 
procentowego jak w ubiegłym roku pomnożonego o wskaźnik 0,65  

3. W czwartym roku współpracy – na poziomie 30% wyższym niż w trzecim 
roku współpracy, nie niższym jednak niż na poziomie wzrostu 
procentowego jak w ubiegłym roku pomnożonego o wskaźnik 0,65 

4. W piątym roku współpracy – na poziomie 15% wyższym niż w czwartym 
roku współpracy, nie niższym jednak niż na poziomie wzrostu 
procentowego jak w ubiegłym roku pomnożonego o wskaźnik 0,65 

Powyższe warunki zostały przygotowane na podstawie symulacji wzrostu 
wolumenu ruchu w ramach rozwiązania „Allegro Dostawa” oraz adopcji do 
analogicznej usługi na postawie doświadczeń Allegro ze współpracy z innymi 
operatorami logistycznymi. Powyższe wolumeny roczne zostaną przełożone w 
umowie ramowej na gwarancje kwartalne, z uwzględnieniem sezonowości rocznej 
przesyłek. Gwarancja zostanie obwarowana karą umowną podobnie jak przy 
wymogach związanych z SLA.  

Kwotowanie 
cen na 
platformie 
„Allegro 
Dostawa” w 
relacji klient-
sprzedawca i w 
relacji 
sprzedawca-
firma 
logistyczna  

Allegro jako platformie handlowej zależy na łatwości korzystania z usług przez 
klientów końcowych (kupujących) – intuicyjność korzystania z rozwiązań i ich 
prostota są kluczowe w podnoszeniu zadowolenia z zakupów i zwiększania ich 
częstotliwości. Dlatego cennik widoczny dla klienta końcowego na usługę 
podstawową i usługi dodatkowe musi być prosty, oraz oddzielony od 
ewentualnych rozliczeń dodatkowych pomiędzy nadawcą (sprzedającym) a firmą 
logistyczną.  
 
Przykładem takich dodatkowych rozliczeń między nadawcą a firmą logistyczną, 
które w rozwiązaniu „Allegro Dostawa” nie będą przerzucane na klienta 
końcowego jest „Zlecenie odbioru przesyłek od nadawcy” czy „Odbiór przesyłek 
w sobotę”.  Koszty te pokryje sprzedający.  
 
Natomiast przykładem usług dodatkowych, których koszt w rozwiązaniu „Allegro 
Dostawa” będzie przerzucany na klienta końcowego (jako dodatkowo płatna opcja 
do wyboru przez klienta) jest np. „Wniesienie”, „Dostawa do odbiorcy w sobotę”, 
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czy „Pobranie płatne gotówką/kartą”.  
 
Zwracamy uwagę na ten aspekt, gdyż popularyzacja oferty „Allegro Dostawa” 
będzie zależała w dużej mierze od jej adopcji przez sprzedających. Zatem 
formułując ofertę należy mieć na uwadze koszty, których sprzedający nie będzie 
mógł przerzucić na kupujących.  

Forma złożenia 
oferty 

W wersji elektronicznej na adres: joanna.kozinska@allegrogroup.com do dnia 
20.12.2017 r. do godz. 16:00 

 
Oferta powinna zwierać: 

1. Zwięzłą prezentację Oferenta oraz potwierdzenie spełnienia wymagań 
zapytania ofertowego  

2. Cenniki na usługi oferent wg podanego w zapytaniu ofertowym wzoru 
(patrz załączniki) 

3. Regulaminy, instrukcje i inne dokumenty operacyjne Oferenta 
udostępniane klientom mające zastosowanie do realizacji usług, lub 
wstępne regulaminy skonstruowane na okoliczność złożenia oferty 

Kryteria 
wyboru oferty i 
wybór 
wykonawcy 

Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów rynku logistycznego w Polsce. 
  
Głównymi kryteriami decydującymi o wyborze oferty będą: 

1. Zdolność do obsługi przez partnera logistycznego terenu całego kraju 
2. Wysoka jakość usług logistycznych i stosowne doświadczenie  
3. Cena (70%) 
4. Elastyczność w zakresie standaryzacji produktów logistycznych pod 

kątem wymogów platformy handlowej Allegro 
5. Warunki SLA i obsługi klienta 
6. Warunki w zakresie ciągłości działania w przyszłości (Minimalny 

Gwarantowany Wolumen) 
7. Integracji statusów śledzenia przesyłek (track&trace) z serwisem Allegro 

i szybkość wdrożenia 
8. Zdolność do obsługi wszystkich podmiotów B2C oraz C2C 

Terminy  Zakładamy następujący harmonogram przetargu:  
 

1. Prezentacja zapytania ofertowego przez Allegro (telekonferencja/ 
videocall) – indywidualnie dla Oferentów w dniach  24 listopada (piątek) i 
27 listopada (poniedziałek) 

2. Zebranie pytań i informacji zwrotnej od oferentów – do 28 listopada  2017 
r.  

3. Przesłanie skorygowanego ostatecznego zapytania ofertowego przez 
Allegro oraz odpowiedzi na pytania Oferentów – do 6 grudnia 2017 r.  

4. Termin złożenia ofert przez Oferentów – 20 grudnia 2017 r.  
5. Negocjacje umów ramowych – styczeń-luty 2018 r. 
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6. Podpisanie umów ramowych – do 31 marca 2018 r.  
7. Uruchamianie usług na platformie Allegro – od 2 kwietnia 2018 r.  

		
Wymogi związane z poszczególnymi produktami logistycznymi przedstawiono w 
załącznikach do niemniejszego dokumentu. Łączny wolumen przesyłek na Allegro 
wynosi obecnie ok 10-12 mln miesięcznie. Na życzenie Oferentów po podpisaniu 
umowy o zachowaniu poufności Allegro udostępni bardziej szczegółowe 
informacje o wolumenach i rozkładzie wagowym i geograficznym przesyłek 
generowanych do tej pory na poszczególnych typach produktów logistycznych.	 

Kontakt z 
Zamawiającym 

Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań 
Joanna Kozińska  
E-mail: joanna.kozinska@allegrogroup.com 
Tel. +48 608 556 689 

  
Do niniejszego zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w związku z powyższym otrzymane oferty nie powodują powstania 
żadnych zobowiązań wobec stron. 

  
 
	


