
ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAG-212-01/2020 Z DNIA 21.04.2020 r. 
dla zamówienia na usługę o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 Euro

Zamawiający:
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Bartyckiej 18, w 00-716 Warszawie, wpisane do Rejestru Instytutów Naukowych PAN, pod numerem 
RIN-III-20/98, NIP 525-000-89-56 zwane dalej Zamawiającym.

1. Przedmiot zamówienia:

Remont pomieszczeń biurowych nr 18 i 19 w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, przy
ul. Bartyckiej 18, w 00-716 Warszawie .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

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

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o tej 
samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców,  którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

3. Wymagany termin / okres realizacji zamówienia:  od 15.05.2020  r. do 15.08.2020  r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18
w (00-716) Warszawie.

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania : gwarancja na wykonane prace – 36 
miesięcy

6. Określenie warunków istotnych zmian umowy (jeśli dotyczy): zgodnie z projektem umowy

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

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

9. Informacja o zamówieniach z art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP (jeśli dotyczy):  Zamawiający nie przewiduje 

10. Informacja o planowanych negocjacjach (jeśli dotyczy): Zamawiający nie przewiduje 

11. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 17 ust. 1 PZP (zakaz powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą).

12. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

13. Termin składania ofert:  04.05.2020 r.  do godz. 10:00

14. Miejsce i sposób składania oferty:
Oferty należy przesłać mailem na adres: wanda@camk.edu.pl  lub pocztą
W przypadku drogi pocztowej oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w podanym wyżej 
terminie. 
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15. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu, po 
uprzednim umówieniu się na spotkanie.
 

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

17. Załączniki:
1. opis przedmiotu zamówienia 
2. oferta,
3. przedmiar robót,
4. klauzula informacyjna RODO
5. wzór umowy

___________________________
Dyrektor CAMK
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