OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia:
Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW w tym utrzymanie terenów
zielonych.
2. Przedmiot i zakres robót
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków
NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie w zakresie wykazanym w
Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Sposób realizacji zamówienia i zasoby niezbędne do jego realizacji zostały wykazanie w
Załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
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. Sprzęt mechaniczny (i materiały eksploatacyjne do tego sprzętu) niezbędny do świadczenia
usług utrzymania terenu wokół budynków NFOŚiGW Wykonawca zobowiązanych jest
zapewnić we własnym zakresie. Wykaz sprzętu, którym musi dysponować Wykonawca został
wskazany w Załączniku nr 2.
5. Okazjonalnie, na uzgodnionych zasadach, 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. Materiały eksploatacyjne do sprzętu udostępnionego Wykonawcy zapewni Zamawiający po
otrzymaniu zapotrzebowania od Wykonawcy.
3. Termin realizacji
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Cena
Cena za usługę konserwacji i utrzymania porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW
w tym terenów zielonych powinna obejmować:
a. koszt pracownika / pracowników,
b. koszt wyposażenia w narzędzia niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Kryterium oceny ofert
a) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium
Cena oferty brutto (C)
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zmówienia (D)

Waga pkt
80
20

b) Oferty w kryterium Cena oferty brutto (C) zostaną ocenione wg wzoru:
Cena najniższej oferty
C = -------------------------------------- x 80 pkt
Cena ocenianej oferty

c) Oferty w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zmówienia (D) zostaną
ocenione wg wzoru:
Dt
D = ------------- x 20 pkt
Dmax
Dt – liczba punktów uzyskanych za doświadczenie zawodowe – zdobyte przy wykonywaniu prac
związanych z pielęgnacją zieleni,– jednej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, która będzie
wykonywała prace będące przedmiotem zamówienia, posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej
zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, lub była zatrudniona przy tych pracach, przy
czym, Zamawiający przyzna:
- 0 pkt za doświadczenie do 3 lat,
- 5 pkt za doświadczenie w przedziale powyżej 3 lat do 5 lat,
- 10 pkt za doświadczenie w przedziale powyżej 5 lat do 10 lat,
- 15 pkt za doświadczenie w przedziale powyżej 10 lat do 15 lat,
- 20 pkt za doświadczenie w powyżej 15 lat.
d) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L=C+D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia”.

6. Termin, miejsce i sposób składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: administracja@nfosigw.gov.pl do dnia
26.08.2020 r.
2. Oferty należy składać z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
3. Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia należy kierować na adres
e-mail podany w pkt 1, litera a) i można je przesyłać najpóźniej do dnia 24.08.2020 r. do końca
dnia.
4. Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej,
na której zamieszczone był opis przedmiotu zamówienia.
7. 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”.

8. 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, wykaz
osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykaz usług świadczonych przez
Wykonawcę a dotyczący utrzymania terenu zewnętrznego w tym terenu zielonego.
2.

Posiadania policy OC od prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż oferowana
wartość zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania polisy OC od
wprowadzonej działalności uzupełni Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 4) o wartość posiadanej przez siebie polisy.
3.

Niekaralności osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący niekaralności osób wskazanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia przedstawi zaświadczenia o niekaralności tych osób.
9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
1.

2.
3.

Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie wiedzę i dysponuje
odpowiednimi zasobami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy
(zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4).
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zgodne ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5).
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodne ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 6).

10.Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego.
1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób wskazanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający będzie wymagać tych dokumentów tylko
od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.
11. Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.
Formularz Ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną wraz z załącznikami będzie
przyjmowany jedynie w formie nieedytowalnej (np. format pdf, skan, fotokopia).
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, aby przed złożeniem oferty, dokonać wizji
lokalnej obszaru objętego przedmiotem umowy po uprzednim kontakcie z p. Agnieszką Araźną,
tel.: 22 45 90 391 lub 887 120 203.

