
 

 

 

 

 

Poznań 31 październik 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-12/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 

 

Zamówienie finansowane ze środków unijnych: 

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 

„Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”;  

- w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie 

finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 

- „Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany 

przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. 

 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

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

zajmowanych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na 

parterze, VIII, IX, X i XI piętrze budynku przy ul. Piekary 19 w Poznaniu  

o powierzchni 842,69 m2.  

Piętro Ilość m
2
 Suma m

2
 

parter 114,00 

842,69 

VIII 65,30 

IX 201,01 

X 228,98 

XI 233,40 

 

2. Zamawiający w dniach 07-08.11.2016r. w godz. 09:00-15:00 umożliwia oferentom 

zapoznanie się z przedmiotem zamówienia po wcześniejszym ustaleniu godziny  

z Zamawiającym. 

3. 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); 

 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 razy w miesiącu): 

 czyszczenie drzwi, kaloryferów i lamp; 

 mycie lodówek; 

 mycie szafek kuchennych z zewnątrz; 

 mycie żaluzji w salce na parterze; 

Sprzątania okresowo: 

 mycie okien (ok 200 szt.), rolet i żaluzji (minimum 3 razy w roku zgodnie z harmonogramem); 

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

 sprzątanie pomieszczeń magazynowych – zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. 

4. Czas pracy: 

 Codziennie w dni robocze po godzinie 15.30; 

 W soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu. 

5. Inne usługi: 

a) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnego sprzętu, 

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. 

6. Wykonawca oddeleguje do sprzątania u Zamawiającego na stałe minimum dwie osoby oraz 

wskaże koordynatora (może nim być jedna z osób sprzątających), z którym Zamawiający 

m.in. będzie na bieżąco konsultował prace. 

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

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; 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

d. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 
 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego oferenta. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

4. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący – załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

5. Do oferty należy dołączyć:  

a. wykaz wykonanych usług podmiotu – (załącznik nr 2) w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia jest działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 zamówień 

na usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej związanych ze sprzątaniem 

pomieszczeń biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 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. 



 

 

 

 

 

b. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  właściwego rejestru 

gospodarczego,  

6. Oferta winna zawierać m.in. nazwę i adres wykonawcy, być podpisana (czytelnie lub  

z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. 

7. 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. 

8. 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”. 

9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu. 

10. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego lub nieścieralnym 

atramentem. 

11. Nie spełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a. kuriera lub poczty za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań 

b. złożyć osobiście w sekretariacie Spółki piętro IX, pokój 908 w zamkniętych kopertach  

z dopiskiem „Zapytanie ofertowe WARP-12/Z/2016 – Oferta na usługę 

polegająca na sprzątaniu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez 

Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na parterze, 

VIII, IX, X i XI piętrze budynku przy ul. Piekary 19 w Poznaniu o powierzchni 

842,69 m2”. 

2. Oferty należy składać w terminie do 10.11.2016r. do godziny 14:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest:  

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 oraz zamieści wyniki na stronie internetowej. 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia od 02 stycznia do 31 grudnia 2017r.  

 

IX. PŁATNOŚCI: 

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

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

X.   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). 

mailto:andrzej.janowski@warp.org.pl


 

 

 

 

 

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 – Formularz ofertowy + Oświadczenie oferenta 

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr 3 – Harmonogram 

 


