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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: usługa 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie i zamontowanie w sposób trwały 

mebli laboratoryjnych na wymiar na potrzeby Śląskiego Banku Nasion w Mikołowie. 
2. Adres Śląskiego Banku Nasion: ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów 
3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
 

1) szafa laboratoryjna 
2) podwieszane szafki laboratoryjne 

 

a) wytyczne ogólne:  

 meble muszą być wykonane w kolorze szarym, matowym (konieczna jest 
wizyta w siedzibie ŚOB by dobrać odcień do już istniejących mebli).  

 uchwyty - chrom satynowy (kształt musi zostać również dopasowany w 
czasie wizyty w siedzibie ŚOB)  

b) Szczegółowy rysunek szafy oraz podwieszanych szafek zawierający wymiary oraz 
pozostałe wymagania dotyczące wykonania znajduje się w załączniku nr 1 do 
ogłoszenia o zamówieniu.  

c) Oznaczenia do rysunku szafy laboratoryjnej znajdującego się w załączniku nr 1 do 

ogłoszenia o zamówieniu: 

1 - blaty odporne na działanie subst. chemicznych (z żywicy epoksydowej lub   

      polipropylenu), każdy z nich musi wytrzymać obciążenie 50 kg 

2 - otwory na kable (wraz z zaślepkami) 

3 - wszystkie szafki zamykane na klucz (1 klucz do wszystkich zamków) 

4 - możliwość regulowania umiejscowienia półki na wysokości 50, 60 i 70 cm od  

     dna szafki 

  
III. Termin wykonania zamówienia: 

 
Meble laboratoryjne należy dostarczyć w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. 

 
IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
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Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia.florintegral@obpan.pl 
 
 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Katarzyna Galej-Ciwiś - 
e:mail - k.galej@sibg.org.pl., tel. 694 803 548 
 

V. 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. 
 

VI. 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: 
 

a) Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione na podstawie podanej przez 
Wykonawcę w ofercie ceny brutto całości przedmiotu zamówienia. 

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 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego w Powsinie: ul. Prawdziwka 2 
02-973 Warszawa lub w sekretariacie Śląskiego Banku Nasion: ul. Sosnowa 5, 43-190 
Mikołów lub drogą mailową na adres zamowienia.florintegral@obpan.pl do dnia 20/04/2018 
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. 

 

 


