Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 r.
Zapytanie ofertowe
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Tryb udzielenia zamówienia
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.:
Wykonywanie konserwacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, konserwacji przepompowni
ścieków i separatora tłuszczów”, Znak sprawy DAS.2402.1.AC.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Kod CPV:
90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
71355000-1: Usługi pomiarowe
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu został zawarty w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego
oraz we Wzorze umowy zawarty w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
2. Termin wykonania zamówienia :
2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01.01.2022 r.
2.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31.12.2022 r.
3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:
Adam Cejmer – Zastępca Kierownika Działu Architektury i Środowiska, e-mail:
acejmer@muzeum-wilanow.pl

4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
4.1.1. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie minimum dwa zamówienia (umowy) polegające na wykonaniu
usługi:
a) Wykonaniu czyszczenia kanalizacji sanitarnej i/lub Wykonanie czyszczenia
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej
b) Wykonaniu czyszczenia przepompowni ścieków
c) Wykonaniu czyszczenia separatora/ów tłuszczu
Spełnieniem warunku o którym mowa w pkt. 4.1.1 lit a) do c) będzie wykonanie z co
najmniej jednego z powyższych zamówień.
Na spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi
wykaz zamówień (umów) stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego z
załączeniem dowodów określających, czy zamówienie to zostało wykonane w sposób
należyty. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
4.1.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada co
najmniej 3 samochody specjalistyczne typu WUKO do czyszczenia tras kanalizacji,
do czyszczenia przepompowni, separatorów tłuszczu, w tym co najmniej jeden
samochód typu WUKO o masie pojazdu nie przekraczającej 3,5 t i wysokości do 2,5
m, umożliwiający konserwację kanalizacji deszczowej na terenie parków i ogrodów
Muzeum, oraz co najmniej jeden samochód wyposażony w stanowisko do
monitoringu tras kanalizacji kamerą.
Na spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z
formularzem oferty przedstawi oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego.
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena brutto za kwartał – Konserwacja kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz
deszczowej na terenie Muzeum i terenie wokół obiektów należących do Muzeum wraz z
przepompowniami ścieków P0,P1,P2,P4 i 2 separatorami tłuszczów „CENA-C1” (C1) – 50%
Cena brutto za kwartał – Konserwacja kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej poza
terenem Muzeum wraz z przepompowniami P3, której Muzeum łącznie z Parafią p.w. św. Anny i
SGGW jest współwłaścicielem „CENA-C2” (C2) – 50%
5.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena-C1” (C1):
5.1.1.
Sposób obliczenia C1:
(C1) liczba punktów oferty ocenianej = (cena ryczałtowa(brutto) najniższa/ cena ryczałtowa
(brutto) badanej oferty)*50

5.1.2.
Łącznie w kryterium „Cena-C1” (C1) - 50 punktów.
5.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena-C2” (C2):
5.2.1.
Sposób obliczenia C2:
(C2) liczba punktów oferty ocenianej = (cena ryczałtowa(brutto) najniższa/ cena ryczałtowa
(brutto) badanej oferty)*50
5.2.2.
Łącznie w kryterium „Cena-C2” (C2) - 50 punktów.
5.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór:
XX = C 1+ C2,
gdzie:
XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
5.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert .
6. Miejsce i termin składania ofert:
6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: acejmer@muzeum-wilanow.pl
6.2. W tytule maila należy wpisać: Oferta - Znak sprawy: DAS.2402.1.AC.2021
6.3. Termin składania ofert: do dnia 9 grudnia 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 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
7.3. Do oferty prosimy dołączyć:
7.3.1. wykaz wykonanych usług (umów) w zakresie odpowiadającym warunkowi A
określonemu w ust. 4 pkt 4.1.1 niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej
w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
7.3.2. Oświadczenie Wykonawcy (o posiadamy sprzęcie) w zakresie odpowiadającym
warunkom określonym w ust. 4 pkt 4.1.2 niniejszego zapytania ofertowego - o treści
określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
7.3.3. informację RODO o treści określonej w załączniku nr 6 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zamówienia w
każdym czasie bez podania przyczyn.
7.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona na stronach BIP Muzeum.
8. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty.

2)
3)
4)
5)
6)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy .
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz usług (umów).
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wzór umowy.
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – informacja RODO.
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Dyrektor
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