Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy: PE-ZD-II.7120.72.2021.AS
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie zaprasza do złożenia oferty na:
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 25 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego
dla wskazanych 25 drzew, w tym 22 szt. rosnących na terenie m.st. Warszawy oraz
3 szt. rosnących na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica
w Ząbkach – ekspertyz (opinii) dendrologicznych z użyciem specjalistycznego sprzętu
diagnostycznego, tj. m.in. tomografu akustycznego do analizy zdrowotności drzew,
elastometru i inklinometru do wykonywania zintegrowanego pomiaru statyki.
Parametry drzew, dla których sporządzona zostać ma opinia dendrologiczna oraz
informacje dotyczące lokalizacji tych drzew zawiera załącznik do projektu umowy.
3. Termin realizacji zamówienia:
10 dni od dnia podpisania umowy
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa mazowieckiego, Wydział Zezwoleń na Usunięcie Drzew i Krzewów.
Osoba do kontaktu:
− Anna Sołtys - tel. 22 5979492, anna.soltys@mazovia.pl
− Eliza Smolarska - Kowalska tel. 22 5979493, eliza.smolarska@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
−
−

cena - 60%
doświadczenie wykonawcy - 40%
Zamawiający wybierze wykonawcę, który uzyska największą liczbę punktów
uwzględniając niżej podane kryteria:
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1) Kryterium– cena
Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast
pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. wzoru:
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gdzie:
− C – liczba punktów za kryterium „cena”
− Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
− Cx – cena oferty badanej

2) Kryterium – doświadczenie wykonawcy
Punkty za kryterium doświadczenie wykonawcy wyliczane będą na podstawie
doświadczenia wykazanego przez wykonawcę w postaci przedłożonego
wraz z ofertą wykazu co najmniej 10 ekspertyz dendrologicznych wykonanych
w ciągu ostatniego roku, licząc do dnia złożenia oferty. Zostaną one przyznane
w skali od 0 do 40 punktów, z uwzględnieniem liczby ekspertyz dendrologicznych
oraz łącznej liczby drzew objętych tymi ekspertyzami.
Wykonawca który przedstawi największe doświadczenie otrzyma 40 punktów,
natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. wzoru:
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gdzie:
D – liczba punktów za kryterium „doświadczenie”
Dmax – największe doświadczenie wynikające ze złożonych ofert (suma
ocenianych maksymalnie 10 ekspertyz w skali od 1 do 10 każda z punktacją
za: wykorzystanie elastomeru i inklinometru 4 pkt, wykorzystanie tomografu
2 pkt, badane drzewo/a to Pomnik Przyrody 1 pkt, oraz ilość badanych
drzew 1 drzewo 1 pkt, 2-5 drzew 2 pkt i powyżej 5 drzew 3 pkt)
− Dx – doświadczenie oferty badanej (suma ocenianych maksymalnie
10 ekspertyz w skali od 1 do 10 każda z punktacją za: wykorzystanie
elastometru i inklinometru 4 pkt, wykorzystanie tomografu 2 pkt, badane
drzewo/a to Pomnik Przyrody 1 pkt, oraz ilość badanych drzew 1 drzewo
1 pkt, 2-5 drzew 2 pkt i powyżej 5 drzew 3 pkt).

−
−

6. Oferta powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w
zakresie uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i
oświadczenia jakie powinni złożyć wykonawcy):
1) Oświadczenie o posiadaniu na własność tomografu akustycznego, elastometru
i inklinometru.
2) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu wykonawcy, w postaci wypełnionego
załącznika do zapytania ofertowego: Doświadczenie wykonawcy, zawierającego

co najmniej 10 ekspertyz dendrologicznych wykonanych w ciągu ostatniego roku,
licząc od dnia złożenia oferty.
Wykaz doświadczenia wykonawcy wg. załączonego wzoru.
7. W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych
przepisów załączyć wzór umowy; jeżeli nie – punkt wykreślić):
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz
doświadczenia wykazanego w zestawieniu stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego: Doświadczenie wykonawcy (określić informacje konieczne do oceny ofert
wg kryteriów z punktu 5) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób:
nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie
ofertowe nr sprawy PE-ZD-II.7120.72.2021.AS do zamówienia na wykonanie
ekspertyzy dendrologicznej 25 drzew”.
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 26 listopada 2021 r., do
godziny 16.00 (w jeden z niżej wymienionych sposobów):
1. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie,
Departament/Kancelaria
…………………………,
.…-……
Warszawa, ……………………………………………, pok. ……………………1
2. faksem na nr ……………………………1
3. drogą elektroniczną: e-mail polityka.ekologiczna@mazovia.pl1

Tomasz Krasowski
Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

1 niepotrzebne

skreślić

