
 

 

 

 

 

Poznań, 18 marca 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-7/Z/2016 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń biurowych 

Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 

2 w Pile o powierzchni 209,99 mkw.  

Piętro mkw. Suma mkw. 

parter 123,26 
209,99 

piętro I 86,73 

 

2. Zamawiający w dniu 21.03.2016 r. w godz. 09:00-15:00 umożliwia oferentom 

zapoznanie się z przedmiotem zamówienia po wcześniejszym ustaleniu godziny z 

Zamawiającym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości powierzchni na których świadczona 

będzie usługa sprzątania. 

4. Podstawowe zasady sprzątania pomieszczeń: 

Sprzątania codziennego: 

 sprzątanie pokoi biurowych (ścieranie kurzy z parapetów, mebli i sprzętów, odkurzanie 

podłogi); 

 sprzątanie kuchni (odkurzanie i umycie podłogi, ścieranie kurzu z parapetów, mebli i sprzętów, 

czyszczenie blatów, zlewozmywaka i armatury); 

 sprzątanie łazienek (mycie umywalek, muszli klozetowej i pisuarów, uzupełnianie mydła, 

papieru toaletowego i ręczników, mycie podłóg) 

 odkurzanie wykładzin i mycie podłóg na korytarzach;  

 opróżnianie koszy na śmieci, koszy z niszczarek, zaopatrywanie koszy w czyste worki 

jednorazowego użycia oraz mycie koszy (jeśli tego wymagają); 

 wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika); 

 utrzymywanie w czystości elementów przeszklonych; 

Sprzątania w razie potrzeb (minimum 2 raz w miesiącu): 

 czyszczenie drzwi, kaloryferów i lamp; 

 mycie lodówek; 

 mycie szafek kuchennych z zewnątrz; 

Sprzątania okresowo: 

 mycie okien (ok 40 szt. o powierzchni ok 2 mkw.), rolet i żaluzji ( minimum 4 razy w roku); 

 pranie wykładzin i mebli (minimum 2 razy w roku);  

5. Czas pracy: 

 Codziennie w dni robocze po godzinie 15.30; 



 

 

 

 

 

 W soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu. 

6. Zamawiający wymaga aby usługa sprzątania była wykonywana z należytą starannością 

zgodnie z określonym zakresem przedmiotu zamówienia. 

7. Inne usługi: 

a) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnego 

profesjonalnego sprzętu, profesjonalnych urządzeń czyszczących, materiałów i środków 

czystości posiadających atesty PZH. 

b) Zleceniodawca udostępni Wykonawcy miejsce na sprzęt i środki czystości oraz dostęp do 

źródła prądu w celu wykonania usługi. 

8. Wykonawca wskaże koordynatora, z którym Zamawiający m.in. będzie na bieżąco konsultował 

prace. 

9. Wykonawca zapewni pracownikom kompletne uniformy i identyfikatory wraz ze zdjęciem. 

10. Klucze do budynku, w których będzie świadczona usługa sprzątania, zostaną wydane po 

uprzednim spisaniu danych osób świadczących usługę. W przypadku zagubienia klucza 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami wymiany zamka w drzwiach, do których klucz został 

zagubiony. 

11. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym 

umową należyty ład, porządek oraz przeszkolić w zakresie przestrzegania przepisów BHP i 

p.poż swoich pracowników, ponadto ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 

realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 

dostrzeżonych w czasie sprzątania obiektu awarii i uszkodzeniach w pomieszczeniach oraz w 

wyposażeniu pomieszczeń. 

13. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe na 

skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia do pełnej 

wysokości szkody. 

14. Pracownikom Wykonawcy zabrania się w szczególności: 

a) Opuszczania obsługiwanego obiektu w okresie rozpoczęcia pracy aż do jej 

zakończenia, 

b) Przyjmowania wizyt osób postronnych na terenie miejsca wykonywania usługi, 

c) Wnoszenia alkoholu, środków odurzających oraz ich spożywania i przyjmowania, 

d) Wynoszenia jakiegokolwiek mienia, 

e) Korzystania ze stacji telefonicznych znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach z 

wyjątkiem przeprowadzenia rozmów w razie wystąpienia zagrożenia życia lub mienia. 

15. Pracowników Wykonawcy zobowiązuje się w szczególności: 

a) do niewykorzystywania pozyskanych, w związku z realizacją umowy, informacji w 

celach innych niż określone w niniejszej umowie.  

b) do przestrzegania tajemnicy danych osobowych, określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1182). 

c) zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności 

przez niego prowadzonej, które znajdą się w moim posiadaniu w związku  

z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są 

powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

w  związku z wykonywaniem ww. usługi. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie 

pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

 

 



 

 

 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania (aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wyżej wymieniony załącznik musi być 

złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

(chyba że wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu). 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. 

e) Posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę min 500 000 złotych. 
 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 
 

1. Oferta wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 – formularz ofertowy) musi być sporządzona w 

języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż 

język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek 

VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

6. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 

7. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania 

oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników. 

8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione 

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 

podpisywania oferty . 

9. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę  

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te 

należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” 

oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie 

dostępne i mogą być udostępniane pozostałym Wykonawcom razem z protokołem 

postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

10. Załączniki do formularza oferty: 

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  właściwego rejestru 

gospodarczego,  

- wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

jest działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na usługi sprzątania w 



 

 

 

 

 

budynkach użyteczności publicznej związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych o 

powierzchni nie mniejszej niż 200 mkw. o zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego 

zamówienia i ich wartości. W wykazie należy podać wartość za przedmiot zamówienia, 

powierzchnię sprzątania, datę wykonania i odbiorców. 

11. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  z oryginałem 

przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „ za zgodność z 

oryginałem”. 

12. Z Wykonawcą który zostanie wybrany przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami wskazanymi 

w pkt. VI. zostanie podpisana umowa.  

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

14. Nie spełnienie warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. II, III, IV  

skutkować będzie odrzuceniem ofert. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a. poczty elektronicznej na adres: zamowienia@warp.org.pl wpisując w temacie  

„WARP-7/Z/2016 Zapytanie ofertowe”;  

b. kuriera lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres oddziału Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 2  

64-920 Piła; 

c. złożyć osobiście w sekretariacie oddziału w Pile w zamkniętych kopertach z dopiskiem  

„WARP-7/Z/2016 Zapytanie ofertowe” 

2. Oferty należy składać w terminie do 29.03.2016 r. do godziny 10:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest:  

p. Rafał Zdzierela, tel.: 61 656 35 00 wew. 187, e-mail: rafal.zdzierela@warp.org.pl  
p. Andrzej Janowski, tel.: 61 656 35 00 wew. 155, e-mail: andrzej.janowski@warp.org.pl 

  

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

 100% cena brutto wykonania usługi w miesiącu  
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia od 1 kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2017r.  
 

IX.  TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ: 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert 

 

X. PŁATNOŚCI: 

Płatność za wykonanie zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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XI.   ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Postępowanie  o  udzielenie zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego o  

wartości nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w  art.  4 pkt.  8 ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164). 

2. Zapytanie ofertowe – zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą 

konkurencyjności. 

3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył 

Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 i 1a do WARP-7/Z/2016 – Formularz ofertowy / oświadczenie 
 


