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Warszawa, 2017-04-12

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny. Opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania aspektów społecznych przy realizacji
zamówienia, tzn. do skierowania do realizacji świadczenia usług ogrodniczych i konserwacyjnych osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie określonym w § 1 ust. 3-5 wzoru
umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, zwanego dalej „wzorem
umowy”.
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.
5. Warunki płatności:
zgodnie z § 2 wzoru umowy.
6. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2017 r. do godziny 12.00
w wersji elektronicznej na e-mail: bartlomiej.radecki@men.gov.pl
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
7. Do oceny oferty stosowane będzie kryterium:
Cena brutto oferty – 100 %
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:
C= Cn / Co x 100 pkt x 100 %
gdzie:
C = przyznane punkty za kryterium „cena brutto oferty”
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
8. Oferta musi zawierać:
wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Oświadczenie
w zakresie realizacji aspektów społecznych – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zastrzega sobie prawo
do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy,
2. Opis przedmiotu zamówienia,
3. Wzór umowy,
4. Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych.

