OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A
tel. (22) 45 90 391
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzki (zabezpieczenia załadunku, transportu
i rozładunku) mienia Zleceniodawcy z miejsc nadania do miejsc odbioru określonych w Tabeli nr 1.
Tabela nr 1 (lokalizacje)

Lp.

Miejsce nadania

ETAP I
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej,
ul.
I
Konstruktorska 1, piętro 1, 3, 5.
ETAP II
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej,
EMPARK
IIa
Mokotów Business Park, Budynek
ORION, ul. Postępu 18B, piętro 2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej,
EMPARK
IIb
Mokotów Business Park, Budynek
ORION, ul. Postępu 18B, piętro 2

Miejsce odbioru
MATCHPOINT A, ul. Domaniewska 50A, 02-672
Warszawa, 2 piętro

MATCHPOINT A, ul. Domaniewska 50A, 02-672
Warszawa, 2 piętro

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 3 piętro

2. Szacunkowa ilość mienia przeznaczonego do transportu
a) Zamawiający szacuje, że w ramach zamówienia, do przewiezienia, z miejsca nadania do miejsca odbioru
określonego w Tabeli nr 1 jako ETAP 1, jest:
Tabela nr 2 (wykaz mienia w ETPIE 1)
Lp.
Opakowanie/mienie
ETAP I

I

1.

Zestaw komputerowy

2.

Karton

3.

Krzesło obrotowe

Opis/Wymiar
Komputer/monitor/klawiatura/mysz/
okablowanie
600x310x340 (dł./szer./wys.)
(dokumenty, elementy wyposażenia)

Ilość
38 kpl.
385 szt.
38 szt.

b) Zamawiający szacuje, że w ramach zamówienia, do przewiezienia, z miejsca nadania do miejsca odbioru
określonego w Tabeli nr 1 jako ETAP IIa, jest:

Tabela nr 3 (wykaz mienia ETAP IIa)
Lp.
Opakowanie/mienie
ETAP IIa
IIa
1.
Zestaw komputerowy

Opis/Wymiar
Komputer/monitor/klawiatura/mysz/
okablo wanie
600x310x340 (dł./szer./wys.)
(dokumenty, elementy wyposażenia)
430x430x330
(dokumenty, elementy wyposażenia)

Ilość
42 kpl.

2.

Karton

3.

Karton

4.

Krzesło obrotowe

5.

Biurko

680x1400x750

42 szt.

6.

Kontenerek

460x410x580

42 szt.

7.

Krzesło konferencyjne

8.

Regał

360x800x1840

80 szt.

9.

Stolik konferencyjny

700x1400x750

15 szt.

10.

Szafa ubraniowa

360x800x1840

15 szt.

11.

Fotel

2 szt.

12.

Aparat telefoniczny

42 szt.

13.
14.

340 szt.
75 szt.
42 szt.

43 szt.

Kopiarka Konica Minolta Bizhub
c308
Kopiarka Konica Minolta Bizhub
308e

1 szt.
1 szt.

15.

Kopiarka Sharp MX-M 4071

1 szt.

16.

Niszczarka Fellowes powershrad
320

1 szt.

c) Zamawiający szacuje, że w ramach zamówienia, do przewiezienia, z miejsca nadania do miejsca odbioru
określonego w Tabeli nr 1 jako ETAP IIb, jest:
Tabela nr 4 (wykaz mienia ETAP IIb)
Lp.
Opakowanie/mienie
ETAP IIb
IIb
1.
Zestaw komputerowy

Opis/Wymiar

Ilość

Komputer/monitor/klawiatura/mysz/
okablo wanie

8 kpl.

600x310x340 (dł./szer./wys.)
(dokumenty, elementy wyposażenia)

83 szt.

2.

Karton

3.

Krzesło obrotowe

4.

Biurko

680x1400x750

7 szt.

5.

Kontener

460x410x580

7 szt.

6.

Krzesło konferencyjne

7.

Regał

60x800x1840

5 szt.

8.

Stolik konferencyjny

700x1400x750

1 szt.

9.

Szafa ubraniowa

360x800x1840

3 szt.

10.

Szafa metalowa

480x950x1850

1 szt.

9 szt.

2 szt.

11.

Aparat telefoniczny

7 szt.

3. Szacunkowa ilość mienia przeznaczonegodo transportu w ramach opcji.
Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania prawa opcji polegającego na przewiezieniu mienia
zgodnie z Tabelą nr 5, w ramach lokalizacji określonych w Tabeli 1. O skorzystaniu z prawa opcji Wykonawca
zostanie poinformowany nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji usługi.
Tabela nr 5
Lp.
1.

Opakowanie/mienie

Karton

Opis/Wymiar
600x310x340 (dł./szer./wys.)
(dokumenty, elementy wyposażenia)

Ilość
do 100 szt.

4. Zakres usługi obejmuje:
a) pakowanie (bez rozłączania) i zabezpieczenie sprzętu informatycznego (zestawy komputerowe);
b) profesjonalne zabezpieczenie mienia na czas transportu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
c) zniesienie i załadunek spakowanego mienia na własny środek transportowy;
d) bezpiczny transport spakowanego mienia Zleceniodawcy z miejsc nadania do miejsc odbioru określonych
w Tabeli nr 1;
e) rozładunek i dystrybucja mienia Zleceniodawcy wraz z zestawami komputerowymi do docelowych
pomieszczeń;
f) ustawienie sprzętu informatycznego w docelowych miejscach (na wskazanych biurkach) według spisu
sporządzonego przez Zamawiającego (bez podłączania sprzętu).
5. Charakterystyka budynków
a) Kompleks budynków biurowych NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej nr 1, 1A i 3A składa się z trzech
sześciokondygnacyjnych budynków, połączonychdwukondygnacyjnym łącznikiem. Każdy z budynków
wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe i dwie klatki schodowe.
Rys.1 Wejście do budynku NFOŚiGW 1A przy ul. Konstruktorskiej

b) budynek Matchpoint A przy ul. Domaniewskiej 50A: to budynek biurowy, sześciokondygnacyjny,
wyposażony w trzy dźwigi osobowe oraz dwie klatki schodowe.
Rys. 2 Budynki Matchpoint A i B

c) Budynek ORION należący do kompleksu EMPARK Business Park, zlokalizowany przy ul. Postępu 18B, to
budynek biurowy, sześciokondygnacyjny wyposażony w cztery dźwigi osobowe oraz dwie klatki
schodowe.

Rys. 3 Kompleks budynków
Orion, Neptun, Sirius

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Tabela nr 6 (Miejsca nadania i odbioru oraz zakładany termin realizacji)

Lp.

1.

2.

3.

Miejsce nadania

Miejsce odbioru

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej, ul. Konstruktorska 1*,
piętro 3 i 5 piętro
EMPARK Mokotów Business
Park,
Budynek
ORION,
ul.
Postępu
18B,
02-676
Warszawa, 2 piętro
EMPARK Mokotów Business
Park,
Budynek
ORION*,
ul.
Postępu
18B,
02-676
Warszawa, 2 piętro

MATCHPOINT A*, ul. Domaniewska 50A,
02-672 Warszawa, 2 piętro

Zakładany
termin
realizacji
17.12.2020 r.

MATCHPOINT A, ul. Domaniewska 50A,
02-672 Warszawa, 2 piętro
07.01.2021 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1,
piętro 3.

* W dniach 17.12.2020 r. oraz 07.01.2021 r. budynki Matchpoint A i Orion będą dostępne od godz. 17.00, natomiast
budynek NFOSiGW przy ul Konstruktorskiej od godz. 15.30.

7. Termin, miejsce i sposób składania ofert
a) Oferty można składać do 07.12.2020 r. z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Zamawiający wymaga składania ofert wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail:
administracja@nfosigw.gov.pl
Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.
c) Pytania dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail:
administracja@nfosigw.gov.pl
d) Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej, na
której zamieszczone było Zapytanie ofertowe.

8. Kryteria oceny ofert
a) Oferty zostaną ocenione przez Zam aw iającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium
Cena (C)

Waga pkt
100

b) Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - X 100 pkt
cena ocenianej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie
udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie
punktowej.
9. 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”.
10. Informacje dodatkowe
a) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca
przeprowadzki w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w obiektach po
uprzednim kontakcie z Agnieszką Araźną, tel.: 887 120 203.
b) Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę co najmniej
400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), którego kopię jest zobowiązany dołączyć do
oferty. Brak takiego ubezpieczenia jest jednoznaczny z wykluczeniem Oferenta z postępowania
o udzielenie zamówienia.
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji umowy dysponował przynajmniej dwoma
pojazdami do transportu mienia.
d) Zamawiajacy wymaga, aby w etapie I usługę realizowało minimum 6 osób natomiast w etapie II
minimum 8 osób.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyn.
f) Oferta złożona w niniejszym postepowaniu będzie podstawą do wyboru Wykonawcy i zawarcia z nim
umowy.

