
   

 

 

Warszawa, 18.11.2019 r.   

Numer zamówienia: IBE/347/2019  

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanych 

inwestycji pt. ”Przebudowa pomieszczeń budynku Instytutu Badań Edukacyjnych na 

pracownie wielofunkcyjne i badawczo-naukowe dla potrzeb realizacji projektów” oraz 

„Rozbudowa sieci LAN i infrastruktury informatycznej na potrzeby naukowo- badawcze w 

budynku Instytutu Badań Edukacyjnych zlokalizowanym przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 

Warszawa”.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

2. Termin realizacji zamówienia: 64 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonali, co najmniej: 
- dwie dokumentacje projektowe dotyczące remontu/budowy/przebudowy dla obiektu 
użyteczności publicznej (budynek  biurowy z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
zagospodarowaniem terenu) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  1000 m². 
 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych usług projektowych 
zgodny ze wzorem załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia oraz załączyć dokumenty na 
potwierdzenie, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane w sposób należyty 
(opinie, referencje, protokoły odbioru, itp.). 
 
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

Cena (100 pkt) 
 

● Cena 100% – maksymalnie 100 punktów 

 

Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie 
ze wzorem: 



 

   

 

 

 

 

Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 

    
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

 

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3)  

b) wykaz potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu (załącznik 

nr 4) 

c) dokumenty na potwierdzenie, że wymienione w załączniku nr 4 usługi zostały 
wykonane w sposób należyty (opinie, referencje, protokoły odbioru, itp.). 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 25.11.2019 r. do godz. 10.00, decyduje data wpłynięcia 

oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyć osobiście w pok.  b 3 Instytutu Badań Edukacyjnych/  

▪ lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

▪ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

7. Z Wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia. 

 

Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


