
Warszawa 21/05/2018 
 

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 są badania i pobór gleb w ramach Grantu Narodowego Centrum 
Nauki: "Jaka jest prawdziwa różnorodność środkowoeuropejskich traworośli? - analiza 
podziemnych elementów zbiorowisk roślinnych metodą metabarkodingu wielu loci" 
 

2. Zamówienie zostaje podzielone na następujące części: 
 

1) Część 1:  
Dokonanie poboru prób glebowych, ich oczyszczenia oraz wstępnej analizy pod kątem 
podstawowych parametrów, tj. zawartości martwej materii organicznej, składu 
granulometrycznego, oraz gęstości objętościowej gleby 
 

2) Część 2: 
Wykonanie analiz zawartości dostępnego azotu, fosforu, potasu, magnezu, całkowitego 
węgla organicznego i węglanu wapnia 54  próbek glebowych 
 

3. Wszystkie próbki mają być pobrane z obszaru Miasta Opola (2/3, łąka wilgotna i świeża) i Gogolina (1/3, 
łąka sucha).  
 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej 
2. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać ,iż dysponuje lub 

będzie dysponował na czas realizacji zamówienia zespołem: 
1) dla części 1: 

a) Co najmniej dwóch gleboznawców, w tym co najmniej 1 w stopniu doktora 
2) dla części 2: 

a) co najmniej 1 gleboznawcy w stopniu doktora i 1 specjalisty ds. TOC 
 

IV. Oferty częściowe 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub obie części przedmiotu 
zamówienia. 
 

V. Termin wykonania zamówienia: 
 
1. Próbki maja być pobrane wg następującego harmonogramu: 

a) wiosna (maj-czerwiec: 18 próbek 1m2) 
b) lato (czerwiec: 18 próbek 1m2) 
c) jesień (październik:  18 próbek 1m2).  



2. Zebrane próbki mają być przygotowane do badań, przeanalizowane i dostarczone do PAN Ogrodu 
Botanicznego w Powsinie w terminie 14 dni od dnia przekazania próbek do badań zgodnie z 
harmonogramem. 

 
VI. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest z-ca dyrektora ds. naukowych Pan Arkadiusz 
Nowak - nr tel. 22 754 26 10. 
 

VII. 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. 
 

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 29/05/2018 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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