
Warszawa 23.10.2015 
 

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: Usługi 

 
Wykonanie usługi przeglądu 5-cio letniego Biologicznej Zakładowej Oczyszczalni Ścieków o parametrach 
 

 Maksymalny dobowy dopływ ścieków - 30 m3/d 

 Maksymalny godzinowy dopływ ścieków - 4 m3/d 

 Ładunek BZT5 - 15 kg Q2/d 
 

Podstawowy zakres prac: 
 

Poz. Opis i zakres prac i miejsce ich 
wykonania 

Parametry ilościowe Cechy, sposób 
wykonania 

Cena brutto 

1 Czyszczenie warstwy dennej reaktora 
biologicznego z nagromadzonego 
osadu stałego 

Pow. 30 m2 Grubość warstwy ok. 
15 cm, czyszczenie 
strumieniem wody i 
odpompowanie 

 

2 Mycie ciśnieniowe rusztu 
napowietrzającego reduktora 
biologicznego w tym 34 dyfuzory 

Ruszt. PCV + 
dyfuzory 

Oczyszczenie szczelin 
Dyfuzorowych w 
reaktorze 
biologicznym  

 

3 Oczyszczenie i odpompowanie 
nieczystości stałych zbiornika 
koagulacji  

8 m2 grubość 
warstwy 10 cm 

Strumień wody, 
odpompowanie 

 

4 Oczyszczenie zbiornika wody  
płucznej 

4 m2 Strumień wody  

5 Wymiana pasków klinowych oraz 
oleju hydraulicznego w dmuchawcach 

Szt. 2, 4 litry oleju. Odbiór oleju  

6 Regulacja wydatku powietrza 
napowietrzającego 

2 szt. Zgodnie z 
dokumentacją cyklów 
napowietrzania i 
spustu  

 

7 Oczyszczenie zewnętrznych komór 
odwadniających osad nadmierny. 
Regulacja lub wymiana czujników 
poziomu płynu 

2 kpl. Dwukrotne płukanie 
osadników 

 

8 Wymiana i regulacja sterownika 
czasowego urządzenia do 
odwodnienia osadu „Dramid” 

1 szt. Regulacja parametrów 
pracy 

 

9 Oczyszczenie filtru mechanicznego 1 szt. Strumień wody  

10 Oczyszczanie pomieszczeń z pajęczyn i 
innych zanieczyszczeń 

Cały budynek o pow. 
69 m2 

Mycie okien  

11 Naprawa drzwi wejściowych str. 
zachodnia 

1 szt. Wymiana części 
deskowania i 
malowanie. 

 

   Suma  



III. Termin wykonania zamówienia: 
 
Usługę należy wykonać w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
 

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 100% 
 

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, faxem pod nr tel. (22) 757 66 45 lub drogą 
mailową na adres ob.sekr@obpan.pl do dnia 2 listopada 2015 r. do godz. 1200  
 
 
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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