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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.  

„Pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w budynku 

Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2, w ramach postępowania: „Modernizacja 

szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 22 lipca 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Zatwierdzam: 

                                                          Dyrektor  
        (-)Paweł Kojs  
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Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Telefon (22) 754 26 10 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  

GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 

 

Rozdział II. 

Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia nie przekracza progów 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  

 

Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy 

realizacji robót w budynku Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2 w ramach 

postępowania: „Modernizacja szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i 

ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. 

2. Postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych zostało zamieszczone na stronie 

www.ogrod-powsin.pl 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

 

Rozdział IV. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski - 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych tel. 22 648 38 56 wew. 265 

3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przedmiotem zamówienie w dni robocze w godz. 

8.00 - 15.00   
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Rozdział V. 

Termin wykonania zamówienia 
 

Usługę należy wykonać w terminie od dnia przekazania terenu budowy do odbioru końcowego 

robót bez uwag, w tym również uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych. 

 

Rozdział VI. 

Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:  

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonuje, co najmniej: dwie usługi pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto każda, a usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

2) Dysponuje lub w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj. inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

3. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), dalej 

zwane „PrBud” oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów 

obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 220). 
 

Rozdział VII. 

Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział VIII. 

Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy 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. 

2) wykaz usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi te zostały wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu. 

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.  Wykonawca zobowiązany 

jest do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez przesłanie dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane.  

3) aktualne kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz przynależność do właściwych 

izb zawodowych osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

4) W związku z faktem, że jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie wymaganym jest złożenie wraz z ofertą wykazu usług 

sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia o 

zamówieniu. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia kryterium poprzez 

przesłanie dokumentów potwierdzających wykonywanie takich usług. 

5) W przypadku niezłożenia wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w pkt 4), oferta 

Wykonawcy będzie podlegała ocenie, jednakże w kryterium doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

Rozdział IX 

Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

1. Miejsce składania ofert - ofertę należy złożyć w sekretariacie w budynku „Gronówek” w Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 

Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, w godz. 8.00 - 15.00 

lub 

drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 30/07/2020 r. do godz. 12:00, 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

Rozdział X. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

 

Nr Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za kryterium 

1 Cena (C) 60 60 punktów 

2 
Doświadczenie osób wykonujących 

zamówienie (D) 
40 40 punktów 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 
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1) Kryterium „Cena” 

a) W ramach kryterium „Cena” (C) - oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto podanej w Formularzu oferty. Cena brutto powinna 

obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny 

zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

Cmin 

C = ----------------- x 60 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
2) Kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie” 

a) Punkty w kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie (D)” zostaną 

przyznane na podstawie wykazu usług sporządzonego z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku nie złożenia 

Wykazu Usług wraz z ofertą otrzyma ona 0 punktów dla kryterium „Doświadczenie osób 

wykonujących zamówienie”. 

b) Jeśli usługa wykazana w Załączniku nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu w kryterium 
„Doświadczenie osób wykonujących zamówienie” jest jedną z usług wykazaną 

w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu będącym dokumentem potwierdzającym 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, to nie będzie ona brana 

pod uwagę przy przyznawaniu punktów za kryterium „Doświadczenie osób wykonujących 

zamówienie”. Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie osób skierowanych do 

realizacji zamówienia, inne niż doświadczenie Wykonawcy wymagane, jako warunek 

udziału w postępowaniu. 

c) W ramach kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie”, oznaczone jako 

„D” pod uwagę będzie brana liczba usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o 

wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto każda, zrealizowanych przez osobę skierowaną do 

realizacji zamówienia 

- jedna usługa - 10 pkt, 

- dwie usługi - 20 pkt, 

- trzy i więcej usług - 40 pkt. 

 

Osoba, na której doświadczenie powołuje się Wykonawca może być osobą, o której nowa 

w pkt VI 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” 

D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie osób wykonujących 

zamówienie” 
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4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze 

ofertę z niższą ceną. 
 

 

Rozdział XI. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona 

na tablicy ogłoszeń oraz miejscach publikacji ogłoszeń i informacji o których mowa Rozdziale I. 

3. W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się.  

4. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

 

Rozdział XII. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

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. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego, w tym kontrola jakości, ilości i terminowości 

(zgodności z harmonogramem) wykonywanych robót budowlanych; 

2) reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli 

prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową 

oraz z projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej; 

3) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, 

materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, zgłoszeniem - wykonania robót budowlanych, 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej; 

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie (w szczególności sprawdzenie atestów, 

świadectw jakości, wyników badań) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych 

wyrobów, których oceny jakości dokonuje się na placu budowy przed ich wbudowaniem;   

5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo 

wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych;  

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych; 

7) udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym oraz przygotowanie w porozumieniu 

z Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu 

odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów; 

8) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

9) sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych do odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej; 

10) podejmowanie w toku realizacji przedmiotu umowy, wspólnie z Zamawiającym, decyzji 

dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych; 

11) przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności 

kontrolne i weryfikacja faktur; 

12) informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych 

koniecznych, jeśli takie wynikną w trakcie realizacji robót budowlanych i zamiennych nie 

uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a innym 

wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne 

i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z innym Wykonawcą i obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu umowy; 

13) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy; 

14) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót budowlanych i ewentualnych 

trudnościach w jej realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie 

umownego terminu zakończenia prac; 

15) dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

16) uczestnictwo w naradach organizowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub 

Zamawiającym przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz 

niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza 

lub wprowadza poprawki w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych; 
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17) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności 

kontrola i egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia 

inwestycji w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie; 

18) w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót 

budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz w okresie udzielonej przez wykonawcę robót 

budowlanych gwarancji i rękojmi, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do 

uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez 

sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp.; 

19) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji 

robót budowlanych; 

20) współpraca z innymi uczestnikami przedmiotu Umowy, uprawnionymi przedstawicielami 

Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych. Posiadanie i przedkładanie na żądanie 

Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy; 

21) prowadzenie pełnej, dokładnej i systematycznej dokumentacji, w takiej formie i tak 

szczegółowo, jak będzie to wynika z przyjętych zobowiązań, wytycznych i przepisów prawa.  

2. Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru winien być realizowany wg. przepisów 

zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1186) oraz 

zgodnie ze wszystkimi pozostałymi przepisami w tym zakresie. 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................... 

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

............................................................................................................................... 

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn.:  

„Pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w budynku Polskiej Akademii Nauk 

Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie przy ul. 

Prawdziwka 2, w ramach postępowania: „Modernizacja szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia 

poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - 

zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na 

terenie Polski””,  

oferując wykonanie całości przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ: 
 

CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: …………..(słownie …………………..……............................zł) 
 

CENA OFERTY NETTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w ofercie.   

3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  Zamówieniu, tj. 

przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 

4. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

WZÓR WYKAZU USŁUG (WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) 

Wykonawca 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres: …………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn.:  
„Pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w budynku Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2, w ramach postępowania: „Modernizacja szklarni 

adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych 

i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””. 

 

Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione usługi na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale VI 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

l.p. 

 

Przedmiot zamówienia Podmiot, na rzecz którego 

zrealizowano usługę  

 (pełna nazwa) 

Data wykonania  

zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  

Wartość usługi 

  

 

 

 

   

     

     



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 

 

Strona 12 z 12 

                                                              

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

WZÓR WYKAZU USŁUG (KRYTERIUM OCENY OFERT) 

Wykonawca 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres: …………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn.:  
„Pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót w budynku Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie przy ul. Prawdziwka 2, w ramach postępowania: „Modernizacja szklarni 

adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych 

i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””. 

 

W celu uzyskania punków w kryterium „Doświadczenie osób wykonujących zamówienie” 

Oświadczam/-y*, że osoba skierowana do realizacji zamówienia tj. Pan/Pani:  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

wykonała*/wykonuje niżej wymienione usługi opisane w Rozdziale X ust. 2, pkt. 2) 

ogłoszenia o zamówieniu, 

 
l.p. 

 

 

Przedmiot zamówienia Podmiot, na rzecz którego 

zrealizowano usługę  

 (pełna nazwa) 

Data wykonania  

zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  

Wartość usługi 

  

 

 

 

   

     

     

     

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 


