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ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAG-251-30/2023  Z DNIA 23.03.2023 r. 
 

Zamawiający: 

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, 00-716 

Warszawa, wpisane do Rejestru Instytutów Naukowych PAN, pod numerem RIN-III-20/98, NIP 525-000-89-56, 

zaprasza do złożenia ofert na: 

„Utrzymanie terenów zielonych w Centrum  Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie,  

  przy ul. Bartyckiej 18” 

 

1. Przedmiot zamówienia: Prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie zewnętrznym o pow. 12 200 m2  na który 

składają się: ogród z wysokimi drzewami i rabatami krzewowymi, dwa patia z drzewami i roślinami, parkingi, 

taras i drogi wewnętrzne. 

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: najniższa cena. 

3. Wymagany termin/okres realizacji zamówienia: 01.04.2023 r. - 30.11.2023 r. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa, ul. Bartycka 18 . 

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania (jeśli dotyczy): 

a) Wykonawca wykaże, że  zrealizował co najmniej 3 usługi utrzymania terenów zielonych (ogrodów) 

o powierzchni minimum 12 000 m2 każda, wykonywanych w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy 

w okresie 2 lat, przed wszczęciem obecnego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie. Wykonawca złoży wykaz usług wraz z ofertą, który będzie zawierał wartości 

usług przedmiotu zamówienia objętego wykonywaną usługą, daty rozpoczęcia i zakończenia 

wykonywania tych usług, nazwy i adresy obsługiwanych obiektów oraz nazwy i adresy Zamawiających, a 

także załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; 

b) Wykonawca wykaże, że osoba koordynująca prace na terenie Zamawiającego ma co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w pracach ogrodniczych. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), wraz z dowodem opłacenia składki 

wymagalnej na dzień złożenia oferty.  

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w 

postepowaniu opisanych w punktach a), b) i c). 

6. Określenie warunków istotnych zmian umowy (jeśli dotyczy): Warunki istotnych zmian umowy zawierają 

projektowane postanowienia umowy.  

7. Informacja o ofertach częściowych (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 

zamówienia w częściach. 

8. Informacja o ofertach wariantowych (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 

zamówień wariantowych. 

9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Miejsce i sposób składania oferty: 

a. pocztą: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, 

b. e-mail: wanda@camk.edu.pl, 

c. termin składania ofert:  31 marzec 2023 r. do godziny 13:00 

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wanda Lewandowska tel. (22) 3296155,  693 131 897. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia postepowania bez dokonywania wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert.  

13. Załączniki: 

a. projekt umowy, 

b. opis przedmiotu zamówienia, 

c. formularz ofertowy 

 


		2023-03-23T14:19:30+0100
	Warszawa; 00-716; POLAND




