Warszawa, 16.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(szacowanie wartości zamówienia na podstawie art. 35 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych IMGW-PIB w Legionowie przy
ul. Zegrzyńskiej 38 – dla potrzeb etapu szacowania wartości zamówienia.
Szczegółowy zakres prac został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od 3 kwietnia 2023 do 29 sierpnia 2025.
Kryteria oceny oferty:
a) Cena (waga 100%)
Istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy własnego sprzętu oraz własnymi
środkami czystości, posiadającymi odpowiednie atesty.
3. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne
do realizacji zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom sprzęt oraz odzież roboczą konieczną
do realizacji zamówienia.
5. Wykonawca w czasie wykonywania usługi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP
i ppoż., zapewnienia ładu i porządku na terenie obiektu.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego wynikłe
z realizacji usług oraz wskutek działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz podwykonawców
Wykonawcy.
Miejsce wykonania usługi:
IMGW-PIB budynek główny, ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo

Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać ryczałtową cenę obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Opis sposobu obliczania ceny
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
do podania ceny netto dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący
podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania
Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 27 września 2022 r. na adres e-mail:
rafal.kwiatkowski@imgw.pl.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej,
winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych, stanowiącą Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć oświadczenie o treści jak w Załączniku nr 4.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: pan Rafał Kwiatkowski tel. (22) 56 94 424;
e-mail: rafal.kwiatkowski@imgw.pl.
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