
Warszawa 13.04.2018 
 

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 uporządkowanie terenu zielonego o powierzchni ok. 250 m kw. 
W PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie: 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 
a) likwidację oczka wodnego o powierzchni 65 m kw. (powierzchnia przybliżona - nierówne 

brzegi); 
b) wywóz i utylizację materiałów uszczelniających oczko wodne i zanieczyszczeń zbiornika; 
c) dostawę i wypełnienie oczka wodnego materiałami wskazanymi przez zleceniodawcę do 

głębokości 0,50 m poniżej powierzchni gruntu; 
d) usunięcie z wykarczowaniem zadrzewienia wokół stawu; 
e) usunięcie pozostałej roślinności wokół stawu. 
f) usunięcie z gleby resztek roślinnych na całości terenu; 
g) dostawę i uzupełnienie powstałych ubytków gleby materiałem wskazanym przez 

zleceniodawcę; 
h) wyrównanie terenu na dwóch poziomach (po stawie i pozostały); 
i) wykonanie fragmentów nawierzchni utwardzonej  

3. Wykonawca zobowiązany jest do  podania sposobu / opisu wykonania wymienionych prac i 
używanego sprzętu zmechanizowanego. 

  
III. Termin wykonania zamówienia: 

 
Usługę należy wykonać w terminie do dnia 31 maja 2018r. 
 

IV. 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. administracyjno-
technicznych Pani Beata Białobrzeska - nr tel. 22 754 26 10. 
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przedmiotem zamówienie w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00 
 

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 ob.sekr@obpan.pl 
do dnia 23 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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