
              Warszawa 16.08.2016 
 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

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:  
 

Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne chaty górskiej w kolekcji roślin górskich impregnatem marki Sadolin 
Garden - rysunki w załączniku nr 2 

 
III.  Termin wykonania zamówienia:  
 

Zakończenie robót nie może przekroczyć daty 01/11/2016 r.  
 
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 inż. Zdzisław Bujalski.  
 
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 Zapytania ofertowego.  

 
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 80%  

 Okres gwarancji - waga 20%  

 
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. 80 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.  
d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:  

 

     najniższa cena realizacji zamówienia  



C = ---- -------------------------------------------------------------- x 80 pkt.  
                           cena realizacji zamówienia oferty ocenianej  

 

2.2 Kryterium „Okres gwarancji”  
 

a) Kryterium „okres gwarancji” oznaczone jako „G” zostanie ocenione na podstawie okresu gwarancji jaki 
należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ocena 
punktowa w ramach kryterium „gwarancja” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  
 

     Go  
G = ------------------------- x 20 pkt.  

   Gmax  
 

gdzie:  
 
G – oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium gwarancja.  
Go – oznacza gwarancję oferty ocenianej  
Gmax – oznacza gwarancję maksymalną (120 miesięcy)  
 
Uwagi dotyczące kryterium „okres gwarancji”:  
 

 Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, 
Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy  

 Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia 
wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji 
lub nie podanie (wpisanie) gwarancji do formularza ofertowego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona  

 Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 120 miesięcy. Jeżeli Wykonawca 
zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 120 miesięcy.  
 

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+G  
 

Gdzie:  
 

S – łączna suma punktów badanej oferty  
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”  
G – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji”  
 

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów.  
 

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z 
niższą ceną.  

 

VII.  Termin i miejsce składania ofert:  
 

Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego, faxem pod nr tel. (22) 757 66 45 lub drogą 
mailową na adres ob.sekr@obpan.pl do dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00  

 

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. 


