
 

 

Łódź, 17 października 2017r. 
WSI.261.2.2017.AK 
 
Szacowanie wartości zamówienia polegającego na zakupie domków dla pożytecznych 

owadów na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 

I. Zamawiający:  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 
ul. Traugutta 25 
90-113 Łódź 

II. Przedmiot szacowania:  
1. Przedmiotem szacowania jest zakup 100 szt. domków dla pożytecznych owadów, 

których zadaniem jest zapylanie roślin i zwalczanie szkodników w ogrodach. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 1 - szacowania 
III. Orientacyjny termin wykonania zamówienia: 

Druga połowa listopada 2017 r. 
IV. Sposób przygotowania ofert: 
1. Ofertę stanowi: 

1) wypełniony formularz szacowania, stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania, 
2) pozostałe dokumenty wymagane niniejszym zapytaniem – jeżeli dotyczy. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,  
a następnie zeskanowana i przesłana na adres mailowy wskazany w zapytaniu. 

3. Wykonawca  sporządzając  ofertę  zobowiązany  jest  do  wpisania  w tabeli w kolumnie  
nr 3 Formularza szacowania, danych umożliwiających identyfikację oferowanego 
produktu (np. modelu lub / i nr katalogowego artykułu, producenta oferowanego artykułu)  
bądź dołącza kartę produktu lub jego zdjęcie. 

V. Termin i sposób składania ofert: 
1. Formularz szacowania należy przesłać drogą elektroniczną do 23 października 

2017 r. na adres e-mail: zampubreg.lodz@rdos.gov.pl. 
2. W temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta szacowania na zakup domków dla 

owadów”. 
VI. Sposób obliczenia ceny:  
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
2. Wartość cenową należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
VII. Kryteria oceny ofert:  
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1. Cena 80 % 
2. Termin dostawy 20 % 

 
2. Cena określa łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez wykonawcę oferty 

wynikającej z uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
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4. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone w następujący sposób:  
 
Cena oferty najtańszej 

Liczba punktów =     x 80 
 Cena oferty badanej 

 
Końcowy wynik powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5. Punkty za kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane 
w skali punktowej od 0 do 20 punktów wg poniższej zasady: 
 
Wykonawca dostarczy do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi 
przy ul. Traugutta 25 przedmiot zamówienia w dniu roboczym w godzinach 8,00 – 14,30 
od dnia podpisania umowy w terminie: 
1) 7 dni kalendarzowych i poniżej – 20 pkt.  
2) 8 – 12 dni kalendarzowych – 10 pkt. 
3) 13 – 17 dni kalendarzowych – 0 pkt. 
Maksymalny termin dostawy to 17 dni od dnia podpisania umowy. 

 
6. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 1, po zsumowaniu stanowić będą końcową 

ocenę oferty. 
VIII. Informacje dodatkowe:   
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na adres:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 
ul. Traugutta 25 
90-113 Łódź 

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie 
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zmówień publicznych. Służy do 
oszacowania wartości zamówienia oraz określenia trybu do udzielenia zamówienia dla 
ww. zakresu prac. 

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi posiada certyfikat Systemu 
Zarządzania Środowiskiem, zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę 
Środowiskową zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Łodzi. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie: 
http://lodz.rdos.gov.pl/files/artykuly/35791/Polityka_srodowiskowa_23_lipca_2015_r.jpg. 

IX. Osoby upoważnione do kontaktów:  
Aleksandra Kudlińska 
tel.: 42 66 50 962 

X. Załączniki:  
1. Szczegółowy opis przedmiotu szacowania 
2. Formularz szacowania. 

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi 

 
 

Arkadiusz Malec 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi - 
Regionalnego Konserwatora 

Przyrody 
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