
Warszawa 02/03/2018 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 
I. Nazwa Zamawiającego: 

 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                       
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: usługi 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiału roślinnego do PAN Ogrodu 
Botanicznego w Powsinie. 

2. Szczegółowy rodzaj materiału roślinnego będącego przedmiotem zamówienia określa załącznik 
nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

3. Zamówienie zostaje podzielone na następujące części: 
 

1) Część 1 - Rośliny rabatowe 
a) Zespół Kolekcji Dendrologicznych 
b) Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego  
 

2) Część 2 - Rośliny cebulowe i bulwiaste (organy podziemne) 
a) Zespół Kolekcji Dendrologicznych 
b) Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego  

 
3) Część 3 - Byliny i krzewy 

a) Zespół Kolekcji Dendrologicznych 
b) Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych i Kolekcji Roślin Klimatu Ciepłego  

 
 

4. Wykonawca powinien zabezpieczyć rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (rośliny powinny być ocienione, osłonięte od 
wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem). 

5. W celu zaprezentowania materiału roślinnego, który będzie dostarczony do Zamawiającego 
Wykonawca proszony jest o przesłanie zdjęć poglądowych (np. z katalogu) obrazujących daną 
odmianę  
 

III. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego: 
 
1. Dla części 1 - Rośliny rabatowe: 

a) rośliny powinny być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów wykwitnięte w 50 %, dojrzałe 
technicznie, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte, 

b) pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
c) stopień rozwoju wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii, 
d) bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona, 
e) niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian, 
f) niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez 

choroby czy szkodniki, 
g) rośliny nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych, 

2. Dla części 2 - Rośliny cebulowe i bulwiaste: 
a) Organy podziemne w pierwszym wyborze; 



b) niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian, 
c) niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez 

choroby czy szkodniki, 
d) rośliny nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych, 

3. Dla części 3 - Byliny i krzewy: 
a) rośliny powinny być w pierwszym wyborze,  dojrzałe technicznie, jednolite w całej partii, zdrowe, 

niezwiędnięte, wg norm Związku Szkółkarzy Polskich. 
b) pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
c) stopień rozwoju wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii, 
d) bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona, 
e) niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian, 
f) niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez 

choroby czy szkodniki, 
g) rośliny nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych, 
h) do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, potem dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą 

się na nich znajdować wzbudzone pąki boczne 
i) byliny bez bryły, zdrowe, jędrne, nie zasuszone, ani nie zagniwające, bez objawów chorobowych 

(pokrycie pleśnią) 
j) byliny i krzewy powinny być dostarczone w pojemnikach o minimalnym rozmiarze określonym w 

załączniku nr 1. 
 

IV. Oferty częściowe 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na wybraną część materiału roślinnego. 
 

V. Termin wykonania zamówienia: 
 
Materiał roślinny należy dostarczyć w terminach:   
 
1. Dla części 1a - Rośliny rabatowe: w terminie od 22 maja do 31 maja po uzgodnieniu telefonicznym 
2. Dla części 2a - Rośliny cebulowe i bulwiaste: do dnia 31 marca po uzgodnieniu telefonicznym 
3. Dla części 3a - Byliny i krzewy: do dnia 10 czerwca po uzgodnieniu telefonicznym 
4. Dla części 1b, 2b, 3b - w terminie od 15 kwietnia do 15 maja po uzgodnieniu telefonicznym  

 
VI. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
1. Dla części 1a, 2a, 3a - Pani Marta Monder -  

nr tel. 22 648 38 56 wew. 229, adres e-mail: m.monder@obpan.pl 
2. Dla części 1b, 2b, 3b - Pan Artur Zagajewski -  

nr tel. 22 648 38 56 wew. 256, adres e-mail: a.zagajewski@obpan.pl 
 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący załącznik 
nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym pod 
warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. 
 

VIII. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
 

 Cena brutto - waga 100% 
 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

2.1 Kryterium „Cena brutto” 



 
a) Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie 

ceny brutto całości przedmiotu zamówienia lub wybranej części. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 
przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
 

                        najniższa cena realizacji zamówienia  
C =       ------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

 

IX. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres ob.sekr@obpan.pl 
do dnia 9/03/2018 r. do godz. 1000  
 
 
W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
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