ROZEZNANIE RYNKU
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Fax (22) 459-01-01, tel. (22) 459-01-26.

1. Przedmiot rozeznania
Przedmiotem prowadzonego rozeznania rynku są usługi wspomagające prace porządkowe na
obiektach będących własnością NFOŚiGW oraz na najmowanych przez NFOŚiGW powierzchniach
biurowych.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Minimalnie 5 dni roboczych w miesiącu maksymalnie 15 dni roboczych w miesiącu. Liczba godzin
pracy w jednym dniu roboczym będzie nie mniejsza niż 5 godzin i nie większa niż 8 godzin.
3. Dyspozycyjność Wykonawcy
Zamawiający informowałby Wykonawcę z maksymalnie siedmiodniowym (7 dni kalendarzowych)
wyprzedzeniem o terminie i zakresie wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.
4. Kryteria oceny złożonych propozycji cenowych
a) Propozycje cenowe zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium
Cena (C) brutto za 1 roboczogodzinę
Gotowość (G) do świadczenia usługi

Waga pkt
70
30

b) W kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = -------------------------------------- x 70 pkt
cena ocenianej oferty

c) W kryterium Gotowość (G) zostaną ocenione wg skali:
1)
2)
3)
4)

Gotowość do 3 dni kalendarzowych – 30 pkt
Gotowość do 5 dni kalendarzowych – 20 pkt
Gotowość do 7 dni kalendarzowych – 10 pkt
Gotowość powyżej 7 dni kalendarzowych – 0 pkt

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie
udzielone temu Wykonawcy, którego porpozycja cenowa uzyska najwyższą liczbę punktów w
ostatecznej ocenie punktowej.

5. 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
na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Wykonawcy muszą spełniać warunki, dotyczące:
a) Posiadać zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie
późniejszą niż 6 miesięcy przed datą ogłoszenia niniejszego rozeznania.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
Kopia zaświadczenia (dla każdej osoby, która będzie wykonywać przedmiot zamówienia)
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia nie późniejszą niż 6 miesięcy przed
datą ogłoszenia niniejszego rozeznania.
Zamawiający zastrzega, że przedstawienie kopii tego dokumentu będzie wymagane dopiero po
zawiadomieniu Wykonawcy o wyborze złożonej przez niego propozycji cenowej. Dostarczenie kopii
zaświadczenia o którym mowa powyżej warunkować będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.
8.

Termin, miejsce i sposób składania propozycji cenowych
a) Propozycje cenowe należy składać do 07.01.2019r. (ostateczna data wpływu) na adres e-mail:
sylwia.kossakowska@nfosigw.gov.pl.
b) Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail
podany w pkt 8, litera a) i można je przesyłać najpóźniej do dnia 05.01.2019 r. do końca dnia.
c) Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie
internetowej, na której zamieszczone było rozeznanie rynku.

9. Informacje dodatkowe
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania
przyczyn.
b) Propozycja cenowa powinna zostać wysłana z adresu mailowego osoby upoważnionej do
reprezentacji Wykonawcy.
c) Wykonawca o wyborze jego propozycji cenowej otrzyma powiadomienie elektronicznie wraz
z projektem umowy.

