
 Warszawa 08.04.2020  

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: usługi 

1. Przedmiotem zamówienia jest odmulenie dwóch stawów znajdujących się na terenie PAN 

Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie o poniższych wymiarach: 

1) Staw nr 1: powierzchnia 871 m2, długość 71 m, szerokość 12 m 

2) Staw nr 2: powierzchnia 436 m2, długość 50 m, szerokość 9 m 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poniższych 

prac: 

1) oczyszczenie mechaniczne wraz z wywiezieniem osadu we wskazane miejsce na terenie 

Ogrodu Botanicznego  

2) odmulenie wzdłuż całej linii brzegowej stawów 

3) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac 

4) dokonanie kontroli technicznej po wykonaniu czyszczenia stawów. 

3. Zamawiający z uwagi na delikatną strukturę warstw uszczelniających oraz utrudnioną 

dostępność do stawów przewiduje użycie sprzętu lekkiego do 1,5 t. 

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

8.00-15.00  

5. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać oględzin i analizy dna stawów 

w celu potwierdzenia braku konieczności czyszczenia dna pod powierzchnią lustra wody. 

 

III. Termin wykonania zamówienia:  

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.  

 

IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:  

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

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski - nr tel. 

648 38 56 wew. 265, adres e-mail: p.zakrzewski@obpan.pl 

 

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:  

a) 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.  

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 

ob.sekr@obpan.pl do dnia 17.04.2020 r. do godz. 10:00  
 

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl  

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych do 

zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzeniem 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 (dalej RODO).  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu zawarcia i 

realizacji umowy. Odbiorcą Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli 

obowiązek taki będzie wynikać z realizacji umowy lub przepisów prawa. Polska Akademia 

Nauk nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe Wykonawcy będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także dodatkowo przez okres 

przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w 



celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

rachunkowego, a także przez okres wymagany dla dokumentów archiwalnych.  

5. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej 
przysługuje:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

6. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarza Zamawiający przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wykonawcy przysługuje 

prawo wniesienia skargi do właściwego organu, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych 

narusza RODO. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarza Zamawiający w wyżej 

określonych celach nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 

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. 


