
Warszawa 12.04.2018 
 

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 zrealizowanie dwóch wystaw plenerowych w PAN Ogrodzie Botanicznym 

w Powsinie na podstawie otrzymanych materiałów graficznych wraz z obramowaniem i zamontowaniem 
w łącznej ilości 29 szt. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:    
 

1) Wykonanie fundamentu: 
Wielkość 500 mm x 500 mm x 1000 mm 
Wykopanie, podsypanie żwirkiem, umieszczenie rury PE (wyposażonej w blokadę i zaślepkę w 
kolorze żółtym zakładaną na czas zdemontowania tablicy) dostosowanej do umieszczenia w niej 
słupa stalowego rurowego  57x2,9 mm, zabetonowanie 
 

2) Konstrukcja wsporcza: 
 

a) Słup stalowy: 
Słup stalowy rurowy 57x2,9 mm x 3 mm, L=2500 mm + zaślepka, malowany powłokami 
antykorozyjnymi w kolorze czarnym, dostosowany do zamocowania w gnieździe z rury PE oraz 
do zamocowania ramy ekranu wraz z zaślepkami 

b) Rama ekranu umożliwiająca ustawienie ekspozycji w orientacji poziomej lub pionowej + 
elementy mocujące do słupa. Rama wykonana z kształtowników stalowych 30 mm x 20 mm, 
umożliwiająca wsunięcie planszy z tworzywa kompozytowego, malowana powłokami 
antykorozyjnymi w kolorze czarnym. Wymiar zewnętrzny ramy 1500 mm x 1000 mm 

 
3) Ekspozycja: 

Ekspozycja wykonana w postaci cyfrowego druku płaskiego UV w jakości - quality - pełny kolor CMYK 
- bezpośrednio na materiale - płycie kompozytowej typu dibond 3 mm. 

 
4) Opracowanie graficzne: 

Opracowanie graficzne materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 
 

3. W związku z koniecznością zachowania spójnej estetyki i konstrukcji Zamawiający wymaga, aby wystawa 
została przygotowana na wzór i z tych samych materiałów, co aktualnie zamontowane ekspozycje w PAN 
Ogrodzie Botanicznym.  

 
III. Termin wykonania zamówienia: 

 
Usługę należy wykonać w terminie do dnia 15 maja 2018 r.  
 

IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Szymańczyk - 
m.szymanczyk@obpan.pl 
 



V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć  ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 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 80% 

 Doświadczenie Wykonawcy - waga 20 % 
 

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. 

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. 80 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

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

                        najniższa cena realizacji zamówienia  
C =       ------------------------------------------------------------------  x 80 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

2.2. Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 

a) W kryterium „doświadczenie wykonawcy” pod uwagę będzie brana liczba usług o podobnym 
charakterze zrealizowanych przez Wykonawcę, spełniająca następujące wymagania: 

• Usługi polegające na realizacji wystaw plenerowych składających się w ilości co najmniej 20 
ekspozycji w okresie ostatnich 5 lat. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wykonywanie 
takich usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyżej 

c) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 20 pkt. Ilość 
punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy” zostanie przyznana, zgodnie z poniższym 
sposobem obliczana punktów: 

1 usługa -2 pkt. 

2 usługi -6 pkt. 

3 usługi -10 pkt. 

4 usługi -14 pkt. 

5 usług -20 pkt. 

d) Ilość usług spełniających wymagania w kryterium „doświadczenie” należy wpisać w formularzu 
ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych 
we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku: 



 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C+D 

Gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena brutto” 

D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „doświadczenie Wykonawcy” 

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z 
niższą ceną. 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres ob.sekr@obpan.pl 
do dnia 20 kwietnia 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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