
 

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa  
II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich,  
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 

Warszawa 13/07/2020 
 

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 usługi analizy 14 próbek gleb mineralnych 

(zbiorczych, zmieszanych, gleb mineralnych z głębokości 0-0,2 m) ze stanowisk 
dzwonecznika w Kampinoskim Parku Narodowym obejmująca następujące parametry: 

1) azot ogólny 
2) potas, fosfór, wapń i magnez 
3) węgiel organiczny 
4) pH 
5) przewodnictwo elektrolityczne. 

2. Próbki zostaną dostarczone przez Zamawiającego na adres wskazany przez Wykonawcę. 
 

III. Termin wykonania zamówienia: 
 
Usługę analizy należy wykonać w ciągu 30 dni od daty dostarczenia próbek. Planowany termin 
dostarczenia próbek - druga połowa sierpnia. 

 
IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia.florintegral@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński - nr tel. 
22 648 38 56 wew. 156. 
 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną 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 100% 
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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 lub drogą mailową na adres 
zamowienia.florintegral@obpan.pl do dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 1000  
 

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Dla osób realizujących i rozliczających projekt „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex 
situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” 
 
Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz na 
podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz w związku z Programem 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zwany dalej „POIiŚ”, przyjętym uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017 r., zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 
marca 2018 r., oraz na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 z dn. 
28.12.2017 r.; informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury 

i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; 
jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 
26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl;  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej p.kojs@obpan.pl 

2. Ponadto Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i 
Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 
00-926 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych MFiPR - Panem Błażejem Korczakiem, jest możliwy: 

• pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

• pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl 
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z realizacją i rozliczaniem projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ 
i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski w ramach 
POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-
0006/17)”  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie 
zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące 
funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, 

• instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE 
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020, 

• podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem 
systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności 
dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni. 

Dane mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom trzecim, w ramach 
prowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. - oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy 
w ramach POIiŚ 2014-2020. Do okresu przechowywania zastosowanie mają również 
przepisy wynikające z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.). 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z 
realizacją i rozliczaniem projektu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości podjęcia stosownych działań. 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

• prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   

• prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o 
których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

• prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 
18 RODO), 

• prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
oraz w sposób zautomatyzowany, 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię 
ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

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. 

 

 


