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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 

z archiwum zakładowego NFOŚiGW mieszącego się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, 

ul. Konstruktorskiej 3A lub innego miejsca znajdującego się na terenie m.st. Warszawy wskazanego 

przez Zamawiającego, w ilości szacunkowej 766 pojemników o pojemności 150 litrów każdy 

lub 479 pojemników o pojemności 240 litrów, zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1. 

 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

24 miesiące liczone od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zamówienia.  

 
3. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 

Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, formularz oferty, 

którego wzór stanowi zał. nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.  

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.  

 
4. KRYTERIA OCENY OFERT 

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

Kryterium Waga pkt 

Cena (C) 100 

 

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

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

 
 

5. TERMIN,  MIEJSCE  I  SPOSÓB  SKŁADANIA  OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Anna.Kasprzak@nfosigw.gov.pl 

lub w kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 15.30  

2. Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: 

Anna.Kasprzak@nfosigw.gov.pl i można je przesyłać najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r. 

do końca dnia.  
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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. INFORMACJE  DODATKOWE 

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

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

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

 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

3. Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 3. 

 
 


