
Warszawa 11/03/2019 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 
I. Nazwa Zamawiającego: 

 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                       
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: usługi 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiału roślinnego do PAN Ogrodu Botanicznego w 

Powsinie według poniższego zestawienia: 
1) Salvia farinacea kwiaty ciemnogranatowe lub ciemnogranatowofioletowe z ciemną łodygą x 100 szt. 
2) Begonia semperflorens odmiana biała z jasnym liściem / do półcienia / cienia x 500 szt. 
3) Begonia semperflorens odmiana biała z ciemnym liściem / do półcienia / cienia x 500 szt. 
4) Begonia semperflorens odmiana biała z jasnym liściem / do półcienia / na słońce x 500 szt.  
5) Begonia semperflorens odmiana ciemnoróżowa z ciemnym liściem; do półcienia / cienia x 1000 szt.  
6) Niecierpek nowogwinejski półpełny lub pojedynczy biały na słońce / półcień x 50 szt.  
7) Niecierpek nowogwinejski półpełny lub pojedynczy biały do cienia/ półcienia x 100 szt.  
8) Niecierpek nowogwinejski półpełny lub pojedynczy lila / lawendowy do cienia x 300 szt.   
9) Smagliczka biała x 200 szt. 

 
2. Wykonawca powinien zabezpieczyć rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem). 

3. W celu zaprezentowania materiału roślinnego, który będzie dostarczony do Zamawiającego Wykonawca 
proszony jest o przesłanie zdjęć poglądowych (np. z katalogu, internetu) obrazujących daną odmianę i 
wygląd w momencie dostarczenia 

 

III. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego: 
 

1. rośliny dobrze ukorzenione (wielkość doniczki podana w ofercie) 
2. wysokiej jakości (wielkość adekwatna do wielkości pojemnika) 
3. zdrowe, bez zaburzeń fizjologicznych, nieprzesuszone itp. 
4. kwitnące - w początkowej fazie kwitnienia 
5. wyrównane i jednolite odmianowo (odmiana podana w ofercie) 

 
 

IV. Oferty częściowe 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na wybraną część materiału roślinnego. 
 

V. Termin wykonania zamówienia: 
 
Materiał roślinny należy dostarczyć w następujących terminach (po uzgodnieniu telefonicznym):   
 
1. III dekada maja 

 
VI. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Pani Marta Monder - nr tel. 22 648 38 56 wew. 229, adres e-mail: m.monder@obpan. 
 



VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący załącznik 
nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym pod 
warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. 
 

VIII. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
 

 Cena brutto - waga 100% 
 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

2.1 Kryterium „Cena brutto” 
 

a) Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie 
ceny brutto całości przedmiotu zamówienia lub wybranej części. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 
przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
 

                        najniższa cena realizacji zamówienia  
C =       ------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

 

IX. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres ob.sekr@obpan.pl 
do dnia 19/03/2019 r. do godz. 1000  
 

IX. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 
1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk 
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl; Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem  o  udzielenie zamówienia  publicznego , prowadzonego  w procedurze zapytania 
ofertowego, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
RODO). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu zawarcia i realizacji umowy. 
Odbiorcą Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z 
realizacji umowy lub przepisów prawa. Polska Akademia Nauk nie przewiduje przekazywania danych 
osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe 
Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także dodatkowo przez 
okres przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu 
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres 
wymagany dla dokumentów archiwalnych. 
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
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c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarza Zamawiający przysługuje prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do 
właściwego organu jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza RODO. Zgodnie z RODO osobom, których 
dane przetwarza Zamawiający w wyżej określonych celach nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji 
niniejszej umowy. 
 
 
W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 


