( pieczęć na oryginale)

Załącznik 4 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych których wartość nie przekracza
kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy PZP

/ pieczęć zamawiającego /

Znak sprawy NR WT-I. 236.31.2019

Katowice, 25.02.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Z a m a w i a j ą c y : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
ul. Wita Stwosza 36, zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości
pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, ciągów komunikacyjnych w Komendzie
Wojewódzkiej PSP Katowicach ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice.
Warunkiem udziału w procedurze udzielenia zamówienia jest wykazanie należytej realizacji
w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych co najmniej dwóch usług sprzątania obiektów o
powierzchni objętej usługą nie mniejszej niż 1000 m2 każda. Na potwierdzenie spełnienia
tego warunku , Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu usług. Na
żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne referencje.
Zakres usługi sprzątania obejmuje:
1) Codzienne
sprzątanie
pomieszczeń
biurowych, sanitariatów, korytarzy
i ciągów komunikacyjnych:
a) zamiatanie i mycie podłóg,
b) mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, lamp
biurowych, koszy na śmieci, parapetów okiennych itp. środkami myjącokonserwującymi;
c) utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń
sanitarnych, luster, umywalek, drzwi toalet, pojemników na mydło, papier itp.;
d) opróżnianie pojemników na śmieci, niszczarek, wymiana worków foliowych, wynoszenie
nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach;
e) uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło
w płynie, kostki zapachowe WC,
f) utrzymanie w czystości drzwi wejściowych do budynków
2) Okresowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy i ciągów
komunikacyjnych:
a) mycie drzwi wewnętrznych o wymiarach ok. 90* 200cm ( 100 szt.) - 1 raz w miesiącu.
b) mycie okien o wymiarach ok. 100* 150cm ( 200 szt.) – 3 razy w roku,
3. Wykonawca usługę sprzątania będzie wykonywał pomiędzy godziną 15.30 a 21.00. lub
w innych godzinach ustalonych z Zamawiającym.
4. Wykonawca odpowiada za organizację usług.
5. Wykonawca zabezpiecza środki czyszczące, materiały eksploatacyjne, sprzęt służący do
utrzymania czystości.
6. Cena usługi powinna uwzględniać:
1) koszt wykonania prac wymienionych w pkt. 1 i 2 ,
2) zużycie sprzętu, środków czyszczących i materiałów eksploatacyjnych

UWAGA:
Szacunkowa powierzchnia do sprzątania wynosi ok. 3000 m2. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmniejszenia sprzątanej powierzchni i/lub częstotliwości jej sprzątania.
Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia negocjacji z Wykonawcami zainteresowanymi
realizacja przedmiotu zamówienia w celu dookreślenia zakresu usługi oraz jej ceny.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Kryteria oraz sposób oceny ofert: Cena 100 %
Warunki płatności: 14 dni od dnia wpływu faktury do KW PSP w Katowicach
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Ślęzak Tel: 32 621 55 01
W związku z charakterem obiektu wskazane jest by Wykonawca zapoznał się
z miejscem wykonania prac przed złożeniem oferty. Wizyta na miejscu wykonania prac
możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Sposób przygotowania oferty:
Wymagane jest przesłanie oferty w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej
kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Na kopercie oferty należy zamieścić następujące dane: nazwa i adres Zamawiającego, oraz
opis „Oferta na: „ Usługi sprzątania pomieszczeń w KW PSP w Katowicach”. NIE
OTWIERAĆ przed 12.03.2019r godz. 10.00, znak sprawy: WT-I 236. 31.2019”
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice
Znak sprawy WT-I 236. 31.2019”
OFERTA NA:

„ Usługa sprzątania pomieszczeń w KW PSP w Katowicach”.
Nie otwierać przed 12.03.2019r godz. 10.00
( podpis na oryginale)

……………………………
/podpis Zamawiającego /
Pouczenie-informacja: niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty
najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia
umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie
umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.

Załącznik 4 do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych których wartość nie przekracza
kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy PZP
/ pieczątka Wykonawcy /

Treść oferty / wypełnia Wykonawca /
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………………………………….....
NIP : …………………………………... Regon: ……………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego ..............................................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto za 1m2 według zakresu pkt.1 : ….........….............. zł/ dzień
Cenę brutto za sprzątanie okresowe ( za cały okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy)
według zakresu pkt.2 : ….........….............. zł.
Potwierdzam termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin ważności oferty …………………………………………………………
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
…............................. ,dnia...........................
/ podpis Wykonawcy /

...............................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy
lub imię i nazwisko z adresem)

................................................
(miejscowość, data)

Wykaz wykonanych należycie minimum dwóch usług dotyczących sprzątania obiektów
biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każda w ciągu ostatnich trzech lat
kalendarzowych

Lp.

Podmiot realizujący
zamówienie

Przedmiot (nazwa)
usługi

Wielkość
Pełna nazwa, adres
sprzątanych
i nr kontaktowy
Termin
telefonu
powierzchni wykonania
Zamawiającego
biurowych

1
2
…

Data i podpis
.

