
Warszawa 09.09.2015 
 

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: Roboty budowlane 

 
Demontaż konstrukcji stalowej wiaty warsztatu samochodowego, 9 szt. ram kratownic o rozpiętości 12 m 
rozstawionych co 3 m. Między słupami występuje ścianka murowana grubości 12 cm stojąca na własnym 
fundamencie, kąty stalowe spawane do konstrukcji kratowej. Całość tworzy wiatę o wymiarach: 
 

 długość - 27,84 m 

 szerokość - 12 m 

 wysokość - 5,6 m 
 

Wiata jest prostym budynkiem zmontowanym na początku lat 80-tych. W 2005 r. wiatę częściowo 
rozmontowano, zdemontowano przybudówki murowane i kontenerowe. Wiatę odłączono od instalacji 
wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania w 2005 r.  
Pozyskane materiały wstępnie zakwalifikowano jako nieużytkowe: 
 

 stal ok. 16 800 kg - złom 

 beton z posadzki grubości 25 cm do utylizacji. - ok. 100 ton 

 cegła, bloczki betonowe jako kruszywo do odzysku 

 eternit falisty nieużytkowy, pow. Dachu ok. 360 m2  
 
Ofertę rozbiórki można składać w dwóch wersjach: 
 
1) Demontaż i usunięcie z terenu Ogrodu Botanicznego części nadziemnej i posprzątanie terenu. 

- należy wypełnić formularz nr 1 
 

2) Demontaż i usunięcie z terenu Ogrodu Botanicznego części nadziemnej, usunięcie posadzki 
betonowej, usunięcie stóp fundamentu, usunięcie betonu z wykopanych kanałów 
samochodowych. - należy wypełnić formularz nr 2 

 
III. Termin wykonania zamówienia: 

 
Roboty należy wykonać w terminie 30 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 formularze oferty stanowiące 
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
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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 24 września 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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