
Numer sprawy: BZP.26.2.19.2022        

Warszawa, 13.10.2022r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
I. Zamawiający: 

 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                       

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

tel. 22 754 26 10 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  

GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu nagłośnienia na 

terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub 

parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które 

należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny 

opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W 

przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma 

obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z 

parametrami przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest 

ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 
III. Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

IV. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@ob.pan.pl 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski – z-ca dyrektora ds. 

administracyjno-technicznych  - nr tel. 22 648 38 56 wew. 265 

3. Zamawiający przewiduje wizję lokalną przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu 

wizji lokalnej z Zamawiającym. Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia, podczas której 

Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów. 

 
V. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 1 do ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym pod warunkiem 

zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. 

 

 



VI. Kryteria oceny ofert: 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Sposób oceny 

Cena (C) 80 % 80 punktów Wg wzoru w pkt 1 

Termin wykonania 
zamówienia (T) 

20 % 20 punktów Wg zasad w pkt 2 

 
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 

 

1) Kryterium „Cena”: 

a) Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto 

całości przedmiotu zamówienia. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 80 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
                                              

                                   najniższa cena realizacji zamówienia  

C =       ------------------------------------------------------------------  x 80 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

2) Kryterium „Termin wykonania zamówienia”: 

a) W ramach Kryterium „Termin realizacji zamówienia” oznaczone jako „T”, oferta zostanie oceniona 

na podstawie określonego przez Wykonawcę w pkt 2 w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, terminu wykonania zamówienia. 

b) Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia”, zostanie dokonana na 

podstawie poniższej punktacji: 

Termin realizacji zamówienia Liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

w kryterium termin realizacji zamówienia „T” 

do 14 dni 0 

do 10 dni 10 

do 7 dni 20 

poniżej 7 dni 20 

c) Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium „Termin realizacji 

zamówienia” „T” wynosi 20 pkt. 

d) Zgodnie z Rozdziałem III ogłoszenia o zamówieniu maksymalny termin wykonania zamówienia 

wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku podania przez 

Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego w pkt 

2 do formularza ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami 

zamówienia. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 w formularzu ofertowym terminu realizacji 

zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wykonania 

zamówienia czyli do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a w ramach ww. kryterium 

oferta otrzyma 0 pkt. 



f) Minimalny termin wykonania zamówienia, za który Wykonawca może otrzymać maksymalną 

liczbę punktów w kryterium, wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca, który 

zaoferuje termin wykonania zamówienia, krótszy niż do 7 dni od dnia zawarcia umowy otrzyma 20 

pkt. Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za realizację zamówienia w terminie 

krótszym niż do 7 dni. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 

wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku: 

Łączna liczba  punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C + T 

gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 

T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia”. 

VII. Termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: sekretariat@ob.pan.pl do dnia 21.10.2022 r. do godz. 1200  

VIII. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia: 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przesłania dokumentów i wyjaśnienia 

treści złożonej oferty oraz załączonych dokumentów. 

3. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710). Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę nie 

wyższą niż 115 000 złotych brutto. 

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), informuje się, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 

Warszawa; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: 

ob.sekr@obpan.pl. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z 

zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres poczty elektronicznej: a.nowak@obpan.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy 

o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile 

jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. 



7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 

Załączniki do ogłoszenia: 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
Numer sprawy: BZP.26.2.19.2022 

OFERTA 
(wzór formularza ofertowego) 

 
Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa, Polska 
NIP: 525-15-75-083 
Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................... 

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

............................................................................................................................... 

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Zakup oraz montaż 

urządzeń wchodzących w skład systemu nagłośnienia na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie” oferując 

wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ OFERTOWĄ: 

 
CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł) 

 
CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł  
(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 
 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za związanych określonymi 

w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. ZOBOWIĄZUJEMY się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ………….  (proszę podać) dni od dnia 

zawarcia umowy (nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedział czasowy realizacji zamówienia 

został określony w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu. 

Uwaga: 

Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, który podlega punktacji. 

3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  Zamówieniu, tj. przez 

okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 

 
 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu nagłośnienia na 
terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie o poniższej minimalnej specyfikacji technicznej i wyposażeniu: 
1) Audio     

a) Głośnik zewnętrzny 60W 100V ECLER IG108 - 75 szt. 
b) Wzmacniacz 4x500W 100V ECLER eHSA4-500 - 3 szt.  
c) Matryca audio z Dante ECLER MIMO7272DN - 1 szt.  
d) Interfejs Dante ECLER DN44BOB - 1 szt.  
e) Podwójny odtwarzacz sieciowy ECLER DUO-NET PLAYER - 1 szt.  
f) Mikrofon Gooseneck kardioidalny, 418mm długości Audio-Technica PRO49QL - 1 szt.  
g) Podstawa do mikrofonu Gooseneck Audio-Technica AT8699 - 1 szt.  

2) Sterowanie     
a) Procesor sterujący Weintek  cMT-FHDX-220 - 1 szt.  
b) Panel mobilny 10" + cover Apple iPad - 1 szt.  
c) Switch gigabitowy TP-LINK T2500G-10TS - 2 szt.  
d) Moduł SFP 1x 1000 Mbps LC SM TP-LINK TL-SM321A-2 - 2 szt.  
e) Moduł SFP 1x 1000 Mbps LC SM TP-LINK TL-SM321B-2 - 2 szt.  
f) Szafa rack 19" 12U z wyposażeniem zewnętrzna ZPAS - 1 szt.    
g) Szafa rack 19" 27U z wyposażeniem ZPAS - 1 szt.   

2. Urządzenia wchodzące w skład systemu nagłośnienia na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie 
o których mowa w ust. 1 powyżej (audio i sterowanie) powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 
roku.  

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 
1) zaplanowanie oraz optymalne rozmieszczenie systemu nagłośnienia w lokalizacjach wskazanych przez 

Zamawiającego - planowana odległość między głośnikami wynosi 30 m, całość okablowania szacowana 
jest na 3000 m 

2) ułożenie światłowodu na odcinku 500 m. 
 


