
Warszawa 09.02.2016 
 
 

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: 

 
W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia do zwiedzania publicznego (19 marca - 31 października 
2016 r.) PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, Dyrektor Ogrodu ogłasza konkurs dla osób fizycznych 
na świadczenie, w ramach umowy zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni wolne od 
pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 2 maja i 27 maja b.r. w godzinach otwarcia Ogrodu do 
zwiedzania tj. 

19 marca - 29 kwietnia:       w godz. od 10.00  do 18.00 
30 kwietnia - 30 czerwca w godz. od 10.00  do 19.00  
1 lipca - 30 października: w godz. od 10.00  do 18.00 
 

III. Zakres obowiązków: 
 

Zlecenie obejmuje wykonywanie czynności związanych z dozorem wystaw i zbiorów w galeriach Ogrodu, w 
tym: stały dozór eksponatów na wystawach, utrzymanie czystości w pomieszczeniach wystawowych,  
współpraca z autorami wystaw.   
 

IV. Wymagania: 
 
1. Przynajmniej 3-letnie (udokumentowane) doświadczenie w tego typu usługach 
2. Pełna dyspozycyjność w w. wym. okresie t. j. w ciągu 72 dni w sezonie. 
3. Posiadanie ogólnej wiedzy o Ogrodzie i aktualnych formach działalności kulturalnej i edukacyjnej  

Ogrodu 
4. Dobra znajomość terenu Ogrodu  

 
V. Termin wykonania zamówienia: 

 
Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia 19/03/2016 do dnia 30/10/2016.  
 

VI. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl lub kontaktować się telefonicznie 
pod nr tel. 648 38 56 wew. 210 
 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący załącznik 
nr 1 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane 
doświadczenie 
 

VIII. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: 
 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 

mailto:ob.sekr@obpan.pl


 
a) najniższa kwota brutto za roboczogodzinę - 50% 
b) doświadczenie - 25% 
c) rozmowa kwalifikacyjna - 25% 

 
IX. 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 16 lutego 2016 r. do godz. 1200  
 
Wybór zleceniobiorców odbywać się będzie w 2 etapach: 
 
1. Przegląd ofert 
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani  

indywidualnie. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 23 lutego 2016 r. 
 
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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