Załącznik nr 15

Warszawa, dnia 15.10.2020r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Dróg Miejskich ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na „Pracę
na umowę zlecenie – czynności administracyjno - biurowe”.
Oznaczonym: ZDM/UM/DZP/254/A/2020.
Kod CPV 71322100-2 – Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
72314000-9 – Usługi gromadzenia oraz scalania danych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest praca administracyjno-biurowa, a w szczególności: analiza stanów
prawnych działek zajętych pod drogi, przygotowanie projektów wniosków do właściwych organów
w sprawie uregulowania stanu prawnego tych działek, kompletowanie, skanowanie, kserowanie,
pozyskiwanie dokumentacji dotyczącej tych wniosków, aktualizacja katalogu informatycznego
dotyczącego nieruchomości drogowych - działek zajętych pod drogi zarządzane przez ZDM,
w ramach umowy zlecenia, w okresie od dnia 26 października do 11 grudnia 2020r.
2. Termin realizacji zamówienia:
1) Termin rozpoczęcia: 26 października 2020r.
2) Termin zakończenia: 11 grudnia 2020r.
3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia:
1) Wykształcenie co najmniej średnie,
2) Preferowana specjalność: drogi, geodezja, gospodarka nieruchomościami,
4) Znajomość Excel.
Sposób oceny: jak spełnia
Przegląd złożonych dokumentów – oferta, CV, rozmowa kwalifikacyjna celem sprawdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty.
4. Miejsce, termin i forma składania ofert:
Ofertę plus CV należy złożyć do dnia 19.10.2020r. do godz. 1500 za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: ded@zdm.waw.pl (wzór-forma oferty - poniżej). W temacie
wiadomości należy wpisać ”Umowa zlecenie DED”.
5. Kryteria oceny oferty:
1) Cena:
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać z kryterium „cena” wynosi 100 pkt.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą
Cena najniższa (brutto)
C = ---------------------------------- x 100
Cena badanej oferty (brutto)
2) Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać z kryterium „doświadczenie zawodowe” wynosi 3
pkt. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Brak doświadczenia
- 0 pkt
Ukończona szkoła średnia
- 2 pkt
Ukończony co najmniej pierwszy rok studiów - 3 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki w niniejszym ogłoszeniu
i uzyska największą liczbę punktów.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Kandydaci, którzy złożą ofertę zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą e-mail
o wyborze oferty najkorzystniejszej.
7. Wyjaśnień udziela: Marzena Szymczak, telefon: 22 55 89 441 m.szymczak@zdm.waw.pl,,
Adam Szablewski, telefon: 22 55 89 779 a.szablewski@zdm.waw.pl
8. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje Kandydatów, którzy złożyli oferty wraz
z uzasadnieniem telefonicznie, faksem lub drogą e-mail.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo publikacji ogłoszenia w swojej siedzibie.
10. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 1986) lecz postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosuje się przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wzór - forma oferty składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej
Imię i nazwisko…..
dane kontaktowe….
Warszawa, ………………………….
OFERTA
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu na „Pracę na umowę zlecenie – czynności
administracyjno – biurowe”, oznaczonym: ZDM/UM/DZP/254/A/2020.
Cena /brutto/ ………… zł/godz.
słownie ………………………………………………..………………………………………………...
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 11.12.2020r., począwszy od dnia
podpisania umowy, zgodnie z opisem i wymaganiami Zamawiającego.
Termin ważności oferty (związania z ofertą) wynosi ….... dni, począwszy od dnia złożenia oferty.
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