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Warszawa, dnia 06.08.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, 

udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.),  pn.:  

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego na piętrzenie wody w oparciu o istniejącą zastawkę na Kanale 

Sobieskiego w Warszawie (Działka nr 32 obręb 1-05-46, Dzielnica Wilanów, 
Warszawa, woj. Mazowieckie, identyfikator działki: 146516_8.0546.32) 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz 

z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody w oparciu o istniejącą 

zastawkę na Kanale Sobieskiego w Warszawie (Działka nr 32 obręb 1-05-46, Dzielnica 

Wilanów, Warszawa, woj. Mazowieckie, identyfikator działki: 146516_8.0546.32).  

Realizacja przedmiotu zamówienia wynika z działań wyznaczonych w Planie ochrony 

Rezerwatu przyrody Morysin (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody „Morysin”), a także konieczności przystosowania obowiązującego 

pozwolenia wodno-prawnego do obecnych uwarunkowań środowiskowych i 

hydrologicznych, które uległy zmianom w ostatnich latach.  

1.2. Szczegółowy opis zamówienia (OPZ) zawarty jest w załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania 

1.3. Kod CPV:  

a) 71322000-1: usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
b) 71320000-7: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

2. Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:  

Maciej Żołnierczuk, mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl. 

4. Warunki udziału  w postępowaniu  

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.1.1. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca należycie wykonał, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum trzy zamówienia (umowy)  

polegające na opracowaniu  operatu wodnoprawnego i uzyskaniu pozwolenia 

wodnoprawnego. 

4.2. W celu potwierdzenia spełniana przez Wykonawcę w/w warunku udziału w 

postępowaniu Wykonawca, wraz z ofertą przedstawi: 

4.2.1. wykaz usług (umów) o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów określających czy te usługi (umowy) 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
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a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 
1. Cena ryczałtowa brutto za realizację zamówienia „CENA-

C” (C) 
100 

5.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena-C” (C):   

5.1.1. Sposób obliczenia   C: 

                                                               cena ryczałtowa(brutto) najniższa  
(C) liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------------  x  100 
                                                             cena ryczałtowa (brutto) badanej oferty  

5.1.2. Łącznie w kryterium „cena ryczałtowa brutto” (C) – 100 punktów. 

5.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość  

punktów w ramach wyżej określonego kryterium oceny ofert  

6. Miejsce i termin składania ofert:  

6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl. 

W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: DAS.2402.1.MŻ.2021 

6.2. Termin składania ofert: do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00  

7.  Informacje dodatkowe: 

7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

7.3. Do oferty prosimy dołączyć: 

7.3.1. wykaz wykonanych usług (umów) w zakresie odpowiadającym warunkowi 

określonemu  w ust. 4 pkt 4.1.1 niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej 

w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, 

7.3.2. informację RODO o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

7.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 

7.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego 

zobowiązania do zawarcia umowy ze Wykonawcą. 

7.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 

7.7. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest obowiązany złożyć  potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z 

tytułu prowadzonej działalności zawodowej (lub inny dokument potwierdzający zawarcie 

umowy ubezpieczenia) w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na kwotę 

100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) a także jest obowiązany przedłożyć 




