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fax: +48 22 343 45 25  

Warszawa, dn. 06.12.2022 

l.dz: IK-OŚ-89/2022 

 

Zamawiający: 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 

Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

1. Opis przedmiotu  zamówienia (OPZ)  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na: 

a) usunięciu 35 szt. drzew na podstawie Decyzji nr 411/2022 z dnia 30.11.2022.r. 

b) usunięcie  1 szt. drzewa na podstawie Decyzji nr 412/2022 z dnia 30.11.2022 r 

c) usunięcia 6 szt. na podstawie Decyzji nr 172/2021 z dnia 27.07.2021 r. zmienionej Decyzją nr 358/2022 z dnia 

17.10.2022 r. 

d) usunięciu 1 szt. drzewa (3 konary) na podstawie Decyzji nr 332/2022 z dnia 27.09.2022 r. 

e) usunięciu ok 10 szt. drzew po niżej 50 cm w obwodzie na wysokości 5 cm,  

f) usunięcie posuszu u ok. 10 drzew wskazanych przez Zamawiającego, 

na terenie Instytutu, ul. Alpejska 42, Warszawa 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.  

2. CPV*:  

77211400-6 Wycinka drzew;  

77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew          

3. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia; 

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia. 

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 

Podpisanie Oświadczenia będącego częścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi  Załącznik nr 3 do 

Zapytania Ofertowego . 

Sposób oceny warunków:  spełnia / nie spełnia   

5. Termin realizacji umowy: 

- do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości wykonania usługi usunięcia drzew wymienionych w pkt 

I, 1, a) 

- do 31.12.2022r. dla usługi usunięcia drzewa wymienionego w pkt I, 1, b) 

- do 10 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości wykonania usługi usunięcia drzew wymienionych w 

pkt I, 1, c) i d) 

- do 31.01.2023r. dla usługi usunięcia drzew i pielęgnacji drzew wymienionych w pkt. I, 1, e) i f), 



chyba że zaistnieją przesłanki wymienione w pkt. IV, ppkt. 6, Załącznika nr 1, wówczas należy ustalić nowy termin 

wykonania usługi usunięcia/pielęgnacji poszczególnych drzew. 

6. Kryteria oceny oferty:  

Cena: (waga 100%) 

7. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:  

a. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych 

polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku 

b. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego oraz 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

c. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 

Nr 

kryterium 

Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

Maksymalną ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny wynosi 100. 

8. Inne istotne warunki zamówienia   

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny  

9. Forma, miejsce i termin składania ofert 

Ofertę sporządzić należy na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 
atramentem lub długopisem / w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

Kontakt z Zamawiającym: wszelkie pytania dotyczące składania ofert można kierować drogą elektroniczną na 
adres: m.masna@ikard.pl lub telefonicznie: 725 993 804, w godz. 8:30 – 14:00 

Ofertę należy złożyć: 

- osobiście w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii ogólnej, 

- lub pocztą na adres:  

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Alpejska 42; 04-628 Warszawa 

Na kopercie należy umieścić napis „Oferta - zapytanie ofertowe usunięcie drzew i krzewów ul. Alpejska”.  

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2022 do godz. 10:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2022 o godz. 10:30  

10. Możliwość składania ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać wszystkie kody odpadów dla 
poszczególnego zadania. 

11. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo.  

12. Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 2 – Mapy sytuacyjne drzew i krzewu do usunięcia 
Załącznik nr 3 – wzór Formularza ofertowego 

Załącznik nr 4 – wzór Umowy 
Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna 

mailto:m.masna@ikard.pl
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