Modliborzyce, dnia 15.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2021
na świadczenie usług sprzątania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Modliborzycach
1.

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Modliborzyce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach,
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, NIP: 862-12-63-898, tel. 15 8715 108,
e-mail: kierownik@opsmodliborzyce.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z przepisami art.2 ust.1 pkt,1 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) do postępowania nie
stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 130 tysięcy
złotych.
3.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania
czystości pomieszczeń biurowych, pomieszczenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego,
łazienki, korytarzy, pomieszczenia składnicy akt, bocznego wejścia do budynku tj. klatki
schodowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach, znajdującego się
w siedzibie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce o łącznej powierzchni 169,04 m2 w tym:
- do codziennego sprzątania 157,04 m2
- do sprzątania według potrzeb 12,00 m2.
2) Prace powyższe będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku
po 2 godziny dziennie.
3) Zakres usługi obejmuje:
a) Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomieszczenia Punktu Poradnictwa
Specjalistycznego, łazienki, korytarzy i bocznego wejścia do budynku tj. klatki
schodowej w tym:






zamiatanie i mycie podłóg,
wycieranie kurzu z mebli biurowych i parapetów okiennych,
opróżnianie koszy,
mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach,
mycie glazury i posadzek w toaletach.

b) Okresowe sprzątanie:
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mycie drzwi i okien w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,



sprzątanie pomieszczenia archiwum w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał.

c) Po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń pracownik jest zobowiązany do:


pozamykania okien,



wyłączenia wszystkich odbiorników energii elektrycznej,



pozakręcania baterii odbiorników wodnych,



zamknięcie wszystkich sprzątanych pomieszczeń i zabezpieczenie kluczy do
pomieszczeń.

4.

Termin realizacji zamówienia:
1) Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia
31.12.2021 r.

5.

Kryterium oceny oferty: cena – 100%
a) Zamawiający wybiera ofertę o najniższej cenie netto za 1 godzinę pracy.
b) W przypadku, kiedy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostały złożone

oferty o takiej samej cenie lub koszcie,

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub
koszt.
c)

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

6.

Wymagania niezbędne:
a) W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia
w pkt.3 , podpunkt 1).

7.

Wymagane dokumenty (niezbędne na etapie podpisywanej umowy):
1) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący
o podstawie działalności podmiotu,
2) W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
3) W przypadku innych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
4) Pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy,
jeżeli uprawnienie do reprezentacji wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie
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wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie
dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub
w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
5) Statut (lub inny dokument właściwy dla podmiotu)
8.

Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „ FORMULARZ OFERTOWY Nr
2/2021

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub
osobę upoważnioną (zgodnie ze statutem lub innym dokumentem).
2) Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz podpisana przez osobę/y uprawioną/e
do reprezentacji wykonawcy.
3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być
zaproponowana tylko jedna cena.
4) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem..
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6) Zamawiający może wezwać wykonawcę w wyznaczonym terminie do wyjaśnień
treści złożonej oferty lub uzupełnień złożonej oferty.
9.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Wypełniony

FORMULARZ

OFERTOWY

Nr

2/2021

wraz

z

wymaganymi

dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2021 r. do godz. 1100
z dopiskiem „FORMULARZ OFERTOWY Nr 2/2021 w następujący sposób:
1) Osobiście w siedzibie Zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Modliborzycach, 23-310 Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63 (parter

pokój

Nr 13 – Administracja) lub za pośrednictwem poczty.
2) Przesłać na adres poczty elektronicznej: kierownik@opsmodliborzyce.pl z tym, że
w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną, winna być ona podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ofertę można

przesłać podpisaną

i zeskanowaną drogą elektroniczną na adres e-mail:kierownik@opsmodliborzyce.pl
wpisując w tytule: „FORMULARZ OFERTOWY Nr 2/2021, jednocześnie oryginał
oferty należy przesłać pocztą.
Uwaga: Zgodnie z zaleceniami zamawiającego zatytułowanie wiadomości
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i przesłanie jej na wskazany powyżej adres, ma na celu zagwarantowanie jej
dotarcia we właściwym czasie.
Oferta żeby była przez Komisję rozpatrywana musi wpłynąć w wyznaczonym terminie,
decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka,
10. Otwarcie ofert

nastąpi w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Modliborzycach w dniu 24.02.2021 r. o godz. 1200 .
11. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania przesyłanych dokumentów.
12. Kryterium wyboru oferty:
1) Oferty będą oceniane według jednego kryterium: cena (waga 100%)

KC =

× 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji),

gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.
2) Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3) Każdy Wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów. Ilość punktów
(zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie wyliczona na podstawie
powyższego wzoru.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
14. Informacje dotyczące wynagrodzenia:
1) Zamawiający z tytułu wykonanych usług zapłaci Wykonawcy należność za
faktycznie wykonaną usługę według stawki netto za 1 godzinę pracy plus
obowiązujący podatek VAT.
2) Stawka za 1 godzinę usługi zawiera wszelkie koszty, łącznie z kosztami materiałów
jakie Wykonawca ponosi do realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wynagrodzenie za usługę płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze, co miesiąc z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
4) Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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15. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:
1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający

może

zmodyfikować

treść

zapytania

ofertowego.

Dokonana

modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy
złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
2) Zamawiający

może

zamknąć

postępowanie

bez

wybrania

oferty,

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym
przez Zamawiającego.
16. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie
wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny
17. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
1) Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość
zamówienia,
2) Złożenie przez Wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest
równoznaczne z zapoznaniem się przez tego Wykonawcę z Klauzulą Informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik Nr 2 do
FORMULARZA OFERTOWEGO Nr 2/2021.
18. Do niniejszego zapytania ofertowego załącza się:
a)

FORMULARZ OFERTOWY załącznik Nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021,

b)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU –
załącznik Nr 1 do FORMULARZA OFERTOWEGO,

c)

KLAUZULA INFORMACYJNA - załącznik Nr 2 do FORMULARZA OFERTOWEGO .

19. Osobą odpowiedzialną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Janina Brożek – tel. 15 8715 108
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modliborzycach
Bożena Skowrońska
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