
Numer sprawy: BZP.26.2.1.2021      
 

     Warszawa, dnia 25/02/2021 

 
 
Zamawiający:  

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

 

 
Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. 

„Konkurs dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy-zlecenia, czynności związanych 

z obsługą odwiedzających w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta (również 4 i 5 kwietnia, 

tj. Wielkanoc) oraz dodatkowo, 1 i 3 maja, 3 czerwca, 15 sierpnia  br. w godzinach otwarcia Ogrodu.”  

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Informujemy, że w przedmiotowej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jako 

najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  

1) Część 1 - wykonywanie czynności związanych z obsługą kas biletowych i terminali płatniczych w tym: 

sprzedaż biletów, karnetów, pamiątek - wpłynęła 1 oferta. Oferta została zaakceptowana i wybrana 

przez Zamawiającego do świadczenia usług w ramach umowy zlecenia. 

2) Część 2 - wykonywanie czynności związanych z dozorem ruchu osobowego przy bramach wejścio-

wych do Ogrodu, w tym: kontrola biletów, udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowym, ob-

sługa parkingu rowerowego - wpłynęły 3 oferty. Jedna oferta została zaakceptowana i wybrana przez 

Zamawiającego do świadczenia usług w ramach umowy zlecenia.  

3) Część 3 - wykonywanie czynności związanych z obsługą parkingów samochodowych i utrzymanie 

czystości i porządku na terenie Ogrodu, w tym: sprawne ustawianie samochodów, kontrola wjazdu i 

wyjazdu, kontrola biletów, wymiana worków na śmieci w koszach na terenie Ogrodu, transport odpa-

dów - wpłynęły 4 oferty. Dwie oferty zostały zaakceptowane i wybrane przez Zamawiającego do 

świadczenia usług w ramach umowy zlecenia. 

4) Część 4 - wykonywanie czynności związanych z dozorem i doraźnym utrzymaniem kolekcji roślinnych 

w szklarniach ekspozycyjnych Ogrodu, w tym: stały dozór kolekcji, awaryjne podlewanie roślin, spraw-

dzenie stanu kolekcji, utrzymanie czystości w szklarniach i pomieszczeniach socjalnych oraz WC na 

terenie szklarni - wpłynęła 1 oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części.   

5) Część 5 - wsparcie koordynatora obsługi odwiedzających, tj. koordynowanie obsługi odwiedzających 

w tym koordynowanie prac kasjerek/kasjerów, parkingowych, osób dbających o porządek na terenie 

Ogrodu. Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora obsługi odwiedzających - nie wpłynęła 

żadna oferta. 

6) Część 6 - utrzymanie czystości w pomieszczeniach socjalnych oraz WC na terenie całego Ogrodu - 

wpłynęła 1 oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części. 

 

 

Do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 
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