
 
 

DAT- 222.Wa.G1.2022 

Warszawa, 31 maja 2022 r.  

 

 

Do  

Zainteresowanych Wykonawców 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dalej Instytut) z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 105, 

00-140 Warszawa niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen oraz ewentualny 

wybór Wykonawcy i udzielenie zamówienia na wykonanie usługi polegającej na: 

a) demontażu czterech obiektów wybudowanych w technologii kontenerowej oraz wiaty 

metalowej (trzy kontenery połączone ze sobą ścianami bocznym, bez ścian wewnętrznych), 

b) rozbiórce podłóg, demontażu okien i drzwi oraz okratowania ww. kontenerów, 

c) demontażu kotew metalowych i innych podpór ww. kontenerów, 

d) uzupełnieniu ubytków w asfalcie/kostce brukowej powstałych po demontażu kotew i innych 

podpór, 

e) uporządkowaniu i wyrównanie terenu po demontażu oraz wywóz wszelkich nieczystości 

powstałych w trakcie prac. 
 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej ustawą), 

stosownie do treści art. 2 ust.1 tej ustawy.  
  

Szczegółowy opis obiektów przeznaczonych do demontażu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania.  

Niniejsze Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku cen i oszacowania wartości zamówienia. 

Zamawiający zastrzega  sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia 

na podstawie dokonanego rozeznania rynku  w oparciu o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia, 

bez dokonania wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do 

składania ofert.  

 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt 

poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699). Na 

potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument (Karta Przekazania 

Odpadów) potwierdzający odbiór odpadów od Wykonawcy zgodnie z wyżej wskazaną Ustawą. 

 



 

Planowany termin wykonania usługi – 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak 

nie później niż 22 czerwca 2022 r. 

 

Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena.  

 
Ofertę z podaną ceną brutto i netto należy składać na Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 

nr 3 załączonym do niniejszego zapytania.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferty proszę kierować w wersji papierowej (listownie lub osobiście) na adres siedziby 

Zamawiającego (Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, pok. 9 lub elektronicznie na adres e-mail: 

zzp@iaepan.edu.pl w terminie do 6 czerwca 2022 r. z dopiskiem: „Rozbiórka – UZ-

16/IAEPAN/22”. 
Zamawiający umożliwia Wykonawcom dokonanie oględzin obiektu przed złożeniem oferty – w 

dniach 1, 2 i 3 oraz 6 czerwca br. w godzinach 10.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym – tel. 667 333 602 lub (22) 620 28 81-87 .  

 

Zamawiający zastrzega prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwości przesyłania 

dodatkowych pytań do ofert oraz wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert. 

 

Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez 

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym etapie jego prowadzenia, bez podawania 

przyczyn. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 
     

Osobą upoważnioną do kontaktu (poniedziałek – piątek godz. 9.30 – 15.00) jest Kierownik Działu 

Administracyjno-Technicznego – p. Grażyna Paruszewska-Wysińska, tel.:  667 333 602 lub (22) 620 

28 81 -87, e-mail: administracja@iaepan.edu.pl 
 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez osoby przeprowadzające prace 

demontażowe aktualnych, wymaganych prawem uprawnień do wykonywania prac wynikających z 

przedmiotu zamówienia oraz stosowne przeszkolenie w ramach bhp. Na dowód spełnienia 

powyższych wymagań Wykonawca proszony jest o przedłożenie stosownych dokumentów, o ile są 

wymagane.   

 

Odbioru dokona osoba wyznaczona przez Zamawiającego i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, 

na podstawie Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania. 

 

Z poważaniem  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Zapytania:  

1. Klauzula RODO 

2. Szczegółowy opis obiektów 

3. Formularz ofertowy  

4. Umowa - projekt  

5. Protokół odbioru - wzór   

mailto:zzp@iaepan.edu.pl
mailto:administracja@iaepan.edu.pl

