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Zapytanie ofertowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację
usługi:

Dostawy z obsługą i serwisem automatu do recyklingu (recyklomat)
przed siedzibą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień przez NFOŚiGW, dostępnym na stronie internetowej NFOŚiGW.

1. Zamawiający
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa z obsługą i serwisem automatu do recyklingu na butelki PET po napojach na okres 2 lat. Na
usługę składa się: obsługa systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną, przyjmowanie,
sortowanie i odbiór odpadów, wraz z przekazaniem do uprawnionego zakładu recyklingu,
serwisowanie i niezbędne naprawy oraz czyszczenie i utrzymanie w sprawności urządzenia przez okres
24 miesięcy. Automat zostanie ustawiony przed budynkiem Narodowego Funduszu, przy
ul. Konstruktorskiej 3A (budynek 1), 02-673 Warszawa.

1. Wykonawca dostarczy automat do recyklingu (automat przeznaczony będzie do zbiórki)
odpadów plastikowych (butelek plastikowych typu PET po napojach) oraz zapewni przez
2 lata, od dnia uruchomienia urządzenia, możliwość korzystania z niego Zamawiającemu oraz
użytkownikom i obsługę systemu informatycznego a także aplikacji mobilnej, serwis
urządzenia wraz z czyszczeniem, sortowanie i odbiór surowców zebranych w automacie oraz
przekazywanie ich do odpowiedniego przedsiębiorcy prowadzącego recykling lub inny niż
recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych do ponownego użytku.
2. Wykonawca zapewni:
a. Automat wolnostojący na zewnątrz budynku, bez zadaszenia, przy
ul. Konstruktorskiej 1, przed wejściem do siedziby NFOŚiGW (miejsce wskaże
Zamawiający, który wystąpi do odpowiednich instytucji o zgody na ustawienie
automatu, po otrzymaniu zgód).
b. Automat przyjmujący plastikowe butelki typu PET po napojach różnych pojemności
(standardowo występujących na rynku, np. 0,2 l – 3 l).
c. Automat wyposażony w kolorowy wyświetlacz / ekran z funkcją wyświetlania
instrukcji oraz reklam/komunikatów edukacyjnych Zamawiającego.
d. Automat będzie wyposażony w funkcję zgniatania/ prasowania odpadów.
e. Automat powinien mieć maksymalnie 2 m wysokości, maksymalnie 1,5 m szerokości
i maksymalnie 1,1 m głębokości, minimalna pojemność kosza na odpady 500 l.
Wykonawca zapewni montaż urządzenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
w tym umocowania do podłoża tak, aby nie mógł się przewrócić na użytkownika.
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3. Wykonawca zapewni obsługę systemu informatycznego, który umożliwi użytkownikom
zbieranie punktów, poprzez elektroniczną aplikację na telefony komórkowe, za oddane
w automacie odpady plastikowe. Za określony pułap punktów użytkownicy będą otrzymywać
drobne upominki ekologiczne od NFOŚiGW.
4. Wykonawca zapewni na powierzchni automatu, poza ekranem / wyświetlaczem, możliwość
umieszczenia reklamy Zamawiającego (projekt po stornie Zamawiającego). Wykonanie
i zamieszczenie reklamy na automacie po stornie Wykonawcy.
5. Wykonawca zapewni podłączenie do źródła prądu, instalację oraz niezbędną dokumentację.
Zamawiający zapewni dostęp do źródła prądu, zgodnie z wymaganiami technicznymi
urządzenia.
6. Wykonawca zapewni przeszkolenie 10 przedstawicieli Zamawiającego z korzystania z
automatu i aplikacji mobilnej.
7. Wykonawca zapewni przekazywanie elektronicznych raportów z użytkowania automatu do
recyklingu i będzie je przesyłał Zamawiającemu każdego 10 dnia kolejnego miesiąca w wersji
elektronicznej.
8. Wykonawca zapewni odbiór automatu po zakończeniu okresu trwania umowy, ale nie
później niż 10 dni od jej zakończenia.
Wymagania:
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym
rysunków prezentujących miejsce ustawienia i wymiary automatu na mapie oraz rysunki techniczne
podłączenia elektrycznego, dotyczącej automatu i jego umieszczenia we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu, i przedłożenia jej do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Załączone materiały:
 Zał. 1. Rzut budynku z zaznaczonym proponowanym miejsce ustawienia automatu.
 Zał. 2. Zdjęcie proponowanego miejsca ustawienia automatu przed budynkiem Konstruktorska 1.
Automat zostanie ustawiony po zatwierdzeniu ostatecznego projektu i warunków technicznych
przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na montaż.
Zamawiający oszacował wartość zamówienia na 119 300,00 zł netto, co odpowiada kwocie
146 739,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

3. Termin wykonania zamówienia
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą
Wykonawcy).

4. Sposób przygotowania oferty
Oferta, musi zawierać:
1) cenę netto i brutto za realizację zamówienia, na załączonym wypełnionym i podpisanym
formularzem ofertowym,
2) termin wykonania, rozumiany jako uruchomienie automatu dla korzystających, na załączonym
wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym,
3) załączoną specyfikację techniczną automatu zgodną z wymaganiami OPZ ze wskazaniem:
a. wymiarów,
b. wagi,
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c. pojemności urządzenia,
d. źródła zasilania,
e. sposobu montażu,
f. norm temperatur, w których automat może być użytkowany,
g. danych technicznych dot. poboru prądu,
h. danych technicznych dot. wyświetlacza, ekranu,
i. opisu działania aplikacji mobilnej;
4) informacje, w formie opisu, na temat zasad i częstotliwości odbierania zgromadzonego
surowca (butelek PET) i miejsca ich przetwarzania;
5) dane osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z numerem telefonu i adresem mailowym.
Oferta musi być podpisana przez osobę do tego uprawnioną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania poprawek oczywistych omyłek rachunkowych
w ofercie, polegających w szczególności na braku zgodności obliczeń w przedłożonym kosztorysie,
braku zgodności obliczeń wynikających ze stawki 23 % VAT w zamówieniu.

5. Wymagania podmiotowe
Wykonawca, w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, potrzebnych do zrealizowania
zamówienia, zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty:
•

wykazu min. 3 realizacji automatów do recyklingu, wykonanych w okresie ostatnich 2 lat przed
upływem terminu składania ofert wraz ze zdjęciem i krótkim opisem technicznym: wymiary,
funkcje, termin realizacji;

•

potwierdzenie, w formie opisu, 2-letniego doświadczenia w zakresie produkcji i montażu oraz
gwarancji automatów do recyklingu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia lub uzupełnienia
dokumentów.
Nie będą podlegały uzupełnieniu: cena i termin realizacji zamówienia.

6. Sposoby oraz termin składania ofert
Ofertę należy przesłać w terminie do 18 lipca 2019 r. (decydująca jest godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na
adres: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl, w tytule podając „Automat do recyklingu”.
Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

7. Kryteria oceny ofert
Za ofertę ważną, uznawana będzie oferta spełniająca wszystkie warunki wymienione w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia i złożona przez wykonawcę spełniającego wymagania opisane w pkt. 4,
5 i 6.
Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:
 Cena – 40 pkt.
Najniższa ofertowana cena
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----------------------------------- x 40 pkt.
Cena ocenianej oferty


Proponowany termin realizacji – 60 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji:
- 10 tygodni – oferta otrzyma 0 pkt.
- 9 tygodni – oferta otrzyma 30 pkt.
- 8 tygodni – oferta otrzyma 60 pkt.
Oferowany czas wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 10 tygodni, pod rygorem odrzucenia
oferty.

8. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w wyznaczonym terminie.

9. Osoba do kontaktu
Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Joanna Heyda, starszy specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW
tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887, mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl
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Formularz ofertowy na dostawę z obsługą i serwisem automatu do recyklingu (recyklomat)
przed siedzibą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (należy wypełnić
wszystkie rubryki i podpisać)

……………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Termin wykonania w
tygodniach (rozumiany, jako
uruchomienie automaty dla
korzystających)

Cena netto w PLN
za całość usługi

Cena brutto w PLN
za całość usługi

Kontakt do wykonawcy:
Osoba ……………………………………………………………….
Nr telefonu ……………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………….

…………………………………
(podpis osoby upoważnionej)
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