Warszawa, dn. 03.09.2018 r.
Zamawiający:
Narodowy Instytut
Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą POLONIKA
ul. Madalińskiego 101
02-549 Warszawa
(Adres korespondencyjny:
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa)
e-mail: kontakt@nipdkzg.pl
telefon: (+48 22) 270 14 66

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku
W związku z wycofaniem jedynej oferty złożonej w poprzednim rozpoznaniu Zamawiający
ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: organizacja i realizacja
prac porządkowych na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i realizacji prac
porządkowych na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie. Prace polegać mają na
oczyszczeniu z gałęzi, krzaków i małych drzewek terenu cmentarza, gdzie leżą pochowani
profesorowie Liceum Krzemienieckiego. Wycena powinna uwzględniać zakup lub
wypożyczenie sprzętu do prowadzenia prac, transportu oraz wyżywienia i noclegów.
Warunkiem koniecznym udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie prac zgodnie z
miejscowymi przepisami prawa ochrony zabytków oraz uzyskanie zgody
właściciela/użytkownika obiektów.
I. Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących przedmiot
zamówienia:
Podmiot lub osoba koordynująca prace musi posiadać doświadczenie w koordynacji
analogicznych projektów (porządkowanie nekropolii) poza granicami RP.
II. Termin realizacji zamówienia
Do dnia 30.10.2018 r.

III. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Narodowego Instytutu Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, za
pośrednictwem faksu na nr +48 22 270 17 77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres kontakt@nipdkzg.pl.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji
wynikającą z rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie danej osoby.
Osoba wskazana do kontaktu: Piotr Ługowski, Szef Programu Ochrona Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2018 r. do godz.
12:00.
Termin ważności oferty: 30 dni od złożenia
IV. Kryterium wyboru oferty:
Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanych punktów. Maksymalnie można uzyskać
55 pkt.
Sposób punktowania:
•

Cena – maksymalnie można uzyskać 30 pkt
Sposób punktowania:
(cena brutto oferty najniższej spośród wszystkich badanych ofert)/(cena brutto oferty
badanej)*30 pkt

Poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy:
• Doświadczenie oferenta w zakresie porządkowania nekropolii poza granicami Polski –
maksymalnie można uzyskać 15 pkt
Sposób punktowania:
1-5 projektów – 2 pkt, 6-20 projektów – 4 pkt, 21-40 projektów – 8 pkt, 41 projektów
i więcej – 10 pkt
+ 5 pkt za koordynację i realizację co najmniej 1 projektu w kraju, w którym
realizowana jest inwestycja
•

Doświadczenie wykonawcy prac w porządkowania nekropolii objętych ochroną
prawną – maksymalnie można uzyskać 10 pkt
Sposób punktowania:
1-5 projektów – 2 pkt, 6-20 projektów – 4 pkt, 21-40 projektów – 8 pkt, 41 projektów
i więcej – 10 pkt

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest
także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej
na realizację usługi operatora projektu i wykonawcy prac konserwatorskich: „Organizacja i
realizacja prac porządkowych na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie”
Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru złożonych ofert.

