Zaproszenie do udziału w konkursie ofert
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Dotyczy: usług konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń wewnątrzzakładowej sieci
telefonicznej znajdującej się w biurze NFOŚiGW w okresie 01.04.2021r. do 31.03.2022r.
Umowa będzie przewidywała rozliczenie ryczałtowe, płatności następowały będą raz
w miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
1. Szacunkowa wartość zamówienia
1. 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”.

2. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, aby przed złożeniem oferty,
dokonać wizytacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym
jego etapie, bez podania przyczyn.

Koszty zakupu materiałów, urządzeń i części zamiennych, prace zapobiegawcze, prace
modernizacyjne stanowić będą dodatkowy koszt Zamawiającego nie objęty niniejszą umową.
Usługi realizowane będą raz w tygodniu w dzień ustalony przez Zamawiającego
i Wykonawcę w biurze NFOŚiGW w godzinach 8˚˚-15³˚ .
Kryteria oceny ofert:
1. Cena brutto w całym okresie konserwacji tj. 01.04.2021 r.- 31.03.2022 r.
wagą 90 % (pkt)
Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = -------------------------------------- x 90 pkt
cena ocenianej oferty

–z

2. Czas przyjazdu serwisu do biura NFOŚiGW, liczony od momentu powiadomienia
serwisu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, określony w pełnych
godzinach - z wagą 10% (pkt). Szacowana ilość zgłoszeń w trakcie umowy ok. 15.
Punktacja czasu przyjazdu serwisu (do oceny oferty ):
2 godziny 10 pkt,
4 godziny 5 pkt,
powyżej 5 godzin 0 pkt.
Punkty kryterium od 1 do 2 zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
nie podlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która uzyska najwyższą
liczbę punktów. W ramach ww. kryteriów oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Formularz ofertowy proszę przesłać na adres email: Elzbieta.Sekulska@nfosigw.gov.pl do
dnia 09.03.2021 r. do godz. 11˚˚
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Elżbietą Sekulską tel. (22)
45-90-667.

