16.11.2022 rok
Data
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie
ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury w
Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/4

15-245 Białystok
tel. 533 330 001
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr. 1 Sporządzenie projektu trwałej łąki bylinowej na powierzchni 60 m2 wraz z lokalizacją
tablic informacyjnych i hoteli dla owadów oraz inwentaryzacją zieleni istniejącej.
Zadanie nr. 2 Przygotowanie terenu pod założenie łąki trwałej bylinowej obejmujące zdjęcie darni i
obróbkę gleby glebogryzarką oraz nawiezienie ziemi urodzajnej na powierzchni 60 m2.
Zadanie nr. 3 Wysianie i wysadzenie roślin na łąkę trwałą bylinową na powierzchni 60 m2.
Zadanie nr. 4 Dostawa dwóch tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD o profilu metalowym i
powierzchni użytkowej min. 80 cm x 60 cm.
Zadanie nr. 5 Dostawa i instalacja dwóch tzw. hoteli dla owadów o wymiarach minimum 100 cm x 50
cm x 15 cm..
Dopuszczalne jest składanie ofert na poszczególne zadania.
Termin realizacji zadania nr 1: do 31 grudnia 2022 roku.
Termin realizacji zadań nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do 30 kwietnia 2023 roku.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
1.

Cena brutto
Łączna liczba wag punktowych lub procentowych

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
1. Cena brutto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 100%
Max. ilość punktów: 100 pkt

Waga
100
100

Zasady punktacji: Cp=(Cn/Co)x100x1
Cp - punkty za cenę brutto danej oferty,
Cn - cena brutto z najniższej oferty,
Co - cena brutto z oferty dla której liczymy punkty
Liczymy iloraz: ceny brutto najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik
iloczynu mnożymy x waga (1,0).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę
punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu
będzie ten, który wcześniej złożył ofertę.

Termin składania ofert
Termin na złożenie oferty upływa w dniu 30 listopada 2022 r.

Zakres wykluczenia
Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.

Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych.
Informacja w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.
4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Przewidywane, możliwe zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji
Nie przewiduje się.

Tryb składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie papierowej/za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany poniżej.

Ofertę należy złożyć adres:

ul. Ciołkowskiego 2/4
15-245 Białystok

rodzwirkiwigury@gmail.com
należy podać: adres/adres e-mailowy2
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
●
●
●
●
●

dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert,
wartość oferty netto/brutto,
pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.

czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej

