
Elbląg , 01 "12"2017 r"

ZAPYTANIE OFERTOWE

W anliązku z art- 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
PublicznYch (Dz. U. z dnia 24 sierpniaŻOl7 r. poz. lólq.*r^"^^^1.ię. zapytaniem
ofertowym o cenę usług.

1, .!9.mawiającY: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu,
ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg.

Y, oraz w suterenie (piwnica - archiwum

Łączna Powierzchnia Pomieszczeń biurowych PSSE na llt i lV piętrze oraz na
archiwum zakładowego znĄdujące się w
yjne - 69 m'i winda,

zeń biurovvych, 3 toalety, pomieszczenie
pomieszczenie powielarni, 2 korytaze

enie.

Zakres usługi obejmuje:
1) Codzienne sPrzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy i ciągówkomunikacyjnych i windy:

ednio do danej powierzchni (panele
na tarketowa, terakota, lastryko - ciągi
V - archiwum zakładowe);

icerowanych i wykładzin, a w przypadku

sprzątanych pomies zczeniach tj. biurek,
yłączników, koszy na śmieci, parapetów
erurującymi;' czyszczenie i dezynfekĄa urządzeń

ów na mydło, papier itp.;
ymiana worków foliowych, wynoszenie
wnątrz budynku;

f) opróznianie niszczarek i wynoszenie zawańości do kontenerów na śmieci nazewnątrz budynku;
o pomieszczeń PSSE;
cyjnych - od lll półpiętra do V połpiętra -poręczy oraz elementów wyposazenia

g) uzupełnianie ,"tęr]9!9* eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników),
mydło w płynie, kostki wc - zzaopatzóńió właśnógb ess= i
h) usuwanie zabrudzeń (plam) zwykładzin < ywanońycn.

biurow}ch, sanitariatów, korytarzy,
ów komunikacyjnych:

omunikacyjnych - 4 razy w roku;
iesiącu;

c) pranie wykładziny dywanowej - 1 razw roku;
d) wytarcie na mokro drzwi - 1 iazw miesiącu;
f) mycie opraw świetlnych - 1 razw roku;



g) mycie kaloryferów -2 razy w roku;
h) mycie okien - 4 razy w roku;
i) czyszczenie i odkażanie aparatów telefonicznych - 1 razw tygodniu.

WszYstkie PreParaty uzywane podczas wykonywania w/w czynności muszą posiadać
atesty.

WYkonawca usługę będzie wykonywał od godziny 14:45 w dni robocze od
poniedziałku do piątku.
Wykonawca odpowiada za organizaĄę usług.
WYkonawca zabezpl9cza Środki czyszczące oraz sprzęt do utrzymania czystości (na
wyposażeniu PSSE jest odkurzacz oraz wiadra z mopem)

Cena 1m2 usługi powinna zawierać:
1) koszt wykonywania prac wyszczególnionych w pkt. 2;
2) zużycle sprzętu i środków czyszczących.

3. Termin realizacji usługi: 01.01 .2018-31,12,2018 r,

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofeń.

5. lnne istotne warunki zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby flzyczne prowadzące działalnośćgospodarczą, osoby prawne oraz inne podmioty, 

' 
posiadające wiedzęi doŚwiadczenie w zakresie sprzątania obiektów biurÓ,vycń - wlt<onawca ma

obowiązek Przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego Ęestru lrju z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wysta*iony nie wcześniej, niz ÓmiesięcY Przed upływem terminu składania Óteń oraz wykaze, że posiada
doświadczenie w sprzątaniu obiektów biurowych o podobnej powierzchni.

6. Sposob przygotowania oferty:
1) Ofertę spo rządzic należy na
do niniejsze go zapytania).
Do oferty n ależy dołączyc.

załączonym druku ,,OFERTA" (załącznik nr 1

- dokumenty, o których mowa w pkt. 5;
- wYkaz wYkonanYch nalezycie minimum dwóch usług dotyczących sprzątania
obiektów biurowych (o podobnej powierzchni) w ciągu ostatnich 3 lat-kalendarzowych
(załącznik nr 2),

?) 9!"rtę sporządzić należy czytelnie w języku polskim,
3) Ofeńa powinna być podpisana przezosobę upowaznioną.
4) Oferta może zostaĆ dostarczona osobiście, wysłana na adres powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, faxem na nr 55 232 74 31, lub przesłana ni
9d |9s poczty e-mail : psse. elb lag @sa nepid. olsztyn. pl.
5) KomPlet składanych dokumentów nateZy opatzyetytułem: ,,Zapytanie ofeńowe na
świadczenie usług sprzątan ia".

7. Miejsce złożenia ofeńy:

|9w!a!owa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu
Ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg
ofeńę mozna złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego - !ll piętro pokpokoj nr 2
pocztą (decyduje data wpływu ofeńy do siedziby zamawiójącego).

8. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyc do dnia 19. 12.2017 r. do godz. 15:00.

Osoba do kontaktu: Kamila Kozłowska - tel. 55 2g274 31
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