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ZAPYTANIE O CENĘ W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA    

 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia na 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  13 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 

 

Rozdział II. 

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 zapytania o cenę, 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

 

Rozdział III. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: m.jablonski@obpan.pl 

2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński tel. 22 

648 38 56 wew. 156 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty 

stanowiący załącznik nr 2 do zapytania o cenę. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym 

formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych 

przez Zamawiającego. 

 

Rozdział IV. 

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. 
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Rozdział V 

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: m.jablonski@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 17/07/2020 r. do godz. 12:00, 

Rozdział VI. 

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

zamówienia publicznego 
 

Zgodnie z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ 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 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów wynikający z innych przepisów prawa; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych 

przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją 

umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a 

w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze 

umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

 

                                                           
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę 

 

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 zapytania o cenę  
 

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 zapytanie o cenę składamy niniejszą ofertę w celu oszacowania wartości 

zamówienia na „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), 
 

 

 

Pieczątka i podpis) 


