
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

 
1. Nazwa zamówienia:  
 

Konserwacja i utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW. 
 
2. Przedmiot i zakres robót 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym 
wokół budynków NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie w tym:  
1) w każdym dniu świadczenia usługi: 

a. utrzymanie porządku na chodnikach przed budynkami – w tym zamiatanie (ręczne lub 
mechaniczne), zbieranie odpadów i liści,  

b. zamiatanie i mycie schodów przed wejściami do budynków i podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych; 

c. czyszczenie wycieraczek na schodach do budynków; 
d. podlewanie i pielęgnacja roślin przed budynkiem i w obrębie parkingu wewnętrznego 

(z wyjątkiem dni o obfitych opadach deszczu); 
2) przynajmniej jeden raz w każdym tygodniu świadczenia usług: 

a. koszenie trawnika wraz z usunięciem zebranej trawy; 
b. mechaniczne zamiatanie parkingu wewnętrznego NFOŚiGW; 
c. czyszczenie i konserwacja kamienia na schodach wejściowych do budynków oraz na 

podjazdach dla niepełnosprawnych; 
d. czyszczenie balustrad (podjazdy dla osób niepełnosprawnych i schody) na zewnątrz 

budynku; 
e. mycie powierzchni szklanych przy wejściach do budynków; 
f. pielęgnacja drzew i krzewów (w tym przycięcie i wywóz gałęzi); 
g. nawożenie roślin; 
h. uzupełnianie ubytków ziemi, kory i trawników; 

3) w okresie jesiennym codzienne grabienie liści, (bez konieczności ich wywozu); 
4) w okresie zimowym codzienne:  

a. odśnieżanie terenu wokół budynku (bez konieczności wywożenia śniegu), 
b. systematyczne likwidowanie oblodzonej nawierzchni ciągów komunikacyjnych (w tym 

schodów i wejść do budynku od strony parkingu), 
c. monitorowanie powstawania sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz ich 

natychmiastowe usuwanie, 
d. pryzmowanie śniegu, w taki sposób, aby nie blokować dojść do budynków, ciągów 

komunikacyjnych, parkingów oraz aby nie zalegał na ścianach budynku oraz w taki 
sposób, aby nie uszkodzić roślinności.  

5) Przygotowanie i zabezpieczenie terenu zielonego (roślin) na okres zimowy a po jego 
zakończeniu odbezpieczenie roślin i przygotowanie do wiosny.   

2. Szczegółowy wykaz czynności oraz ich częstotliwość określa Załącznik nr 1. 
3. Powierzchnia zewnętrzna objęta przedmiotem umowy: 

a. schody wejściowe do budynków i podjazdy dla niepełnosprawnych: 93 m2, 
b. chodniki przed budynkami: 455 m2, 
c. parkingi i podjazdy dla samochodów: 2482 m2, 



 

 

 

d. teren zielony: 1253 m2 ( w tym powierzchnia trawników: 467 m2). 
4. Sposób i pora realizowania usługi: 

a. utrzymanie porządku na posesji: zamiatanie wejść i zamiatanie liści - do godziny 7.30, 
b. pozostałe czynności wskazanie w pkt. 1 powyżej, w ciągu całego dnia, 

maksymalnie do godziny 22.00 

c. odśnieżanie: do godziny 7.00,  a w przypadku ciągłych opadów śniegu: na bieżąco  
w ciągu całego dnia. 

5. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może udostępnić Wykonawcy sprzęt jaki 
posiada w swoich zasobach: 

a. kosiarka do trawy spalinowa, 
b. podkaszarka spalinowa, 
c. nożyce ogrodowe elektryczne, 
d. dmuchawa spalinowa do liści, 
e. zamiatarka spalinowa do powierzchni twardych. 

6. W przypadku, gdy sprzęt wskazany w pkt. 5, będzie niewystarczający dla należytego wykonania 
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać własne zasoby sprzętu. 

 
3. Termin realizacji  
 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  
 
4. Cena  
 

1. Cena za usługę konserwacji i utrzymania porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków 
NFOŚiGW powinna obejmować:  
a. koszt pracownika,  
b. koszt wyposażenia w narzędzia niezbędne do realizacji zamówienia, a których nie ma  

w swoich zasobach Zamawiający.  
2. Materiały eksploatacyjne niezbędne do utrzymania terenu zewnętrznego w tym nawóz, 

ziemia, kora, mieszanka piaskowo solna, nasadzenia, paliwo, serwis i przeglądy okresowe do 
udostępnionych przez Zamawiającego narzędzi spalinowych, itp. stanowią koszt 
Zamawiającego.  

 
 

5. Kryterium oceny ofert 
 

a) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium Waga pkt 

Cena (C) 100 

 

b) Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru: 

           najniższa oferowana cena 
C  =  --------------------------------------   x 100 pkt 
               cena ocenianej oferty 

 

3. Termin, miejsce i sposób składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl 

mailto:sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl


 

 

 

lub w kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 do dnia 30.07.2018 r. do godz. 14.00.  
2. Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail 

podany w pkt 3, litera a) i można je przesyłać najpóźniej do dnia 19.07.2018 r. do końca dnia.  

4. Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej, 

na której zamieszczone było Zapytania ofertowe.  

 
6. Szacunkowa wartość zamówienia  

 
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro  
i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym 
w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.  
 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

Wykonawcy muszą spełniać warunki, dotyczące: 

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że posiada odpowiednie doświadczenie wiedzę i dysponuje 
odpowiednimi zasobami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

 
1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie wiedzę i dysponuje 

odpowiednimi zasobami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

9. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, 

bez podania przyczyn.  

2. Formularz Ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną wraz z załącznikami będzie 

przyjmowany jedynie w formie nieedytowalnej (np. format pdf, skan, fotokopia). 

3. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW. 

4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, aby przed złożeniem oferty, dokonać wizji 
lokalnej obszaru objętego przedmiotem umowy.  


