
Warszawa 15.03.2018 
 
 

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: 

 
1. Konkurs dla osób fizycznych na świadczenie w ramach umowy zlecenia prac ogrodniczych i 

pielęgnacyjnych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.  
2. Zakres prac: 

 
a) Koszenie 
b) Cięcie 
c) Prace polowe i porządkowe 
d) Pielęgnacja roślin w kolekcjach PAN Ogrodu Botanicznego 
e) Przygotowywanie terenów zielonych do zwiedzania 
f) Przygotowywanie terenów zielonych do okresu zimowego   

 
III. Wymagania: 

 
1) Przynajmniej 3-letnie (udokumentowane) doświadczenie w tego typu pracach 
2) Sprawność fizyczna  
3) Podstawowa znajomość zasad cięcie i nawożenia 
4) Podstawowa znajomość obsługo sprzętu ogrodniczego 
5) Dobra znajomość terenu Ogrodu  
6) Dobra komunikatywność i umiejętność pracy w zespole  
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 
Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia 1/04/2018 do dnia 28/10/2018  
 

V. Wymiar czasu pracy: 
 

Czas świadczenia usług w wymiarze 8-12 godzin zegarowych w dniu wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 

VI. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Olga Gaczkowska  
nr tel. 22 648 38 56 wew. 221  
 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący załącznik 
nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane 
doświadczenie 
 

VIII. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: 

mailto:ob.sekr@obpan.pl


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

a) najniższa kwota brutto za roboczogodzinę - 60% 
b) doświadczenie - 20% 
c) rozmowa kwalifikacyjna - 20% 
 

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

2.1     Kryterium „najniższa kwota brutto za roboczogodzinę” 
  

a) Kryterium „najniższa kwota brutto za roboczogodzinę” zostanie ocenione na podstawie 
podanej przez Wykonawcę w ofercie kwoty brutto za roboczogodzinę. 

b) Oferta zawierająca najniższą kwotę roboczogodziny otrzyma maksymalną ilość punktów 
przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 60 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

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

 
                                             najniższa kwota roboczogodziny  

                      C =   ------------------------------------------------------------------  x 60 
                                     kwota roboczogodziny oferty ocenianej 
 

2.2 Kryterium „doświadczenie” 

a) Do oceny ofert w kryterium „doświadczenie” zostanie zastosowana metoda, polegająca na 
przyznaniu dodatkowych punktów za posiadanie przez Wykonawcę dłuższego doświadczenia 
od minimalnego wymaganego (3-letniego) w tego typu usługach. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów potwierdzających wykonywanie 
takich usług. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyżej 

c) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 20 pkt. Ilość 
punktów w kryterium „doświadczenie” zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

4 letnie doświadczenie - 1 pkt. 

5 letnie doświadczenie - 2 pkt. 

6 letnie doświadczenie - 4 pkt. 

7 letnie doświadczenie - 8 pkt. 

8 letnie doświadczenie  12 pkt. 

9 letnie doświadczenie - 16 pkt 

10 letnie doświadczenie - 20 pkt 

d) Liczbę lat w kryterium „doświadczenie” należy wpisać w formularzu ofertowym będącym 
załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 

2.3 Kryterium „rozmowa kwalifikacyjna” 

a) Kryterium rozmowa kwalifikacyjna zostanie ocenione na podstawie przeprowadzonych 
rozmów kwalifikacyjnych 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku: 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C+D+R 



Gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „najniższa kwota brutto za roboczogodzinę” 

D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „doświadczenie” 

R - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „rozmowa kwalifikacyjna” 

3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

 
IX. Termin i miejsce składania ofert: 

 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres ob.sekr@obpan.pl 
do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 1000  
 
Wybór zleceniobiorców odbywać się będzie w 2 etapach: 
 
1. Przegląd ofert 
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani  

indywidualnie. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 28 marca 2018 r. 
 
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. 
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