Załącznik Nr 2 do Zasad udzielania

zamówień publicznych do wartości
130 000 złotych netto
Domu Pomocy Społecznej
im. T. Piekarza w Harbutowicach

Nr sprawy: 1/2022/WTZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące: usługi utrzymania czystości w obiektach WTZ w Myślenicach i Dobczycach na
2022 rok.
W sprawie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Podstawa prawna wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp: art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.)
Dom Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach, Harbutowice 1,
32-440 Sułkowice
zaprasza do złożenia oferty
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej
im. T. Piekarza w Harbutowicach
Harbutowice 1
32-440 Sułkowice
II.

Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis):

Przedmiotem zamówienia
jest usługa utrzymywania czystości w obiektach WTZ w:
-Myślenicach (32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 35)
-Dobczycach (32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20b),
Charakterystyka usługi:

OBIEKT WTZ
CHARAKTERYSTYKA
Powierzchnia obiektu
(m2)
Wykaz pomieszczeń
objętych sprzątaniem

WTZ Myślenice

WTZ Dobczyce

302,00 m2

170 m2

Parter:
pracownia terapeutyczna
pokój socjalny
Piętro I:
4 pracownie terapeutyczne
pomieszczenie psychologa
korytarz wewnętrzny
3 łazienki

Parter:
5 pracowni terapeutycznych
1 sala rehabilitacyjna
3 łazienki
szatnia
pokój socjalny
korytarz wewnętrzny

2 szatnie
hol wejściowy
kuchnia

drzwi wejściowe wraz z holem
wejściowym

Zakres prac

- zamiatanie, mycie i dezynfekcja
powierzchni płaskich
- mycie i dezynfekcja łazienek
- sprzątanie i dezynfekcja pracowni
- mycie i dezynfekcja urządzeń do
rehabilitacji
mycie
stolarki
drzwiowej
wewnętrznej
- mycie i odpajęczanie lamp
- usuwanie kurzu i pajęczyn ze ścian
i mebli
-sprzątanie szatni
-opróżnianie koszy na śmieci i
wymiana worków
-uzupełnianie dozowników na
mydło,
papier
toaletowy,
dozowników na ręczniki papierowe
oraz płynu do dezynfekcji rąk
- sprzątanie i dezynfekcja pokoju
socjalnego
sprzątanie
i
dezynfekcja
pomieszczenia psychologa
- dwukrotne mycie wskazanych
przez
zleceniodawcę
okien
(wewnątrz budynku)

- zamiatanie, mycie i dezynfekcji
powierzchni płaskich
- mycie i dezynfekcja łazienek
- sprzątanie i dezynfekcja
pracowni
-sprzątanie i dezynfekcja sali
rehabilitacyjnej
- mycie stolarki drzwiowej
wewnętrznej i zewnętrznej
- mycie i odpajęczanie lamp
- usuwania kurzu i pajęczyn ze
ścian i mebli
- dwukrotnego mycie okien (na
wiosnę
i jesienią – po uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym)
-sprzątanie szatni
-sprzątanie i dezynfekcja pokoju
socjalnego
-opróżnianie koszy na śmieci i
wymiana worków
- uzupełnianie dozowników na
mydło,
papier
toaletowy,
dozowników
na
ręczniki
papierowe oraz
płynu do
dezynfekcji rąk

Częstotliwość/wymiar
godzinowy

Sprzątanie 3 x w tygodniu
miesięcznie 36 godzin

Termin
usługi

do 31.12.2022
(z wyłączeniem miesiąca sierpnia)

realizacji

Sprzątanie 3 x w tygodniu
miesięcznie 24 godziny
do 31.12.2022
(z wyłączeniem miesiąca sierpnia)

Zamawiający dysponuje odkurzaczami, które udostępni Wykonawcy podczas realizowania
usługi.
Zamawiający będzie na bieżąco zaopatrywał placówki w artykuły higieniczne tj.:
• worki na śmieci,
• papier toaletowy,
• ręczniki papierowe oraz
• mydło do dozowników

•

preparat dezynfekcyjny do dozowników

Zamawiający wymaga od Wykonawcy używania profesjonalnych środków do dezynfekcji i
sprzątania, posiadających wymagane atesty.
Usługa będzie wykonywana poza godzinami funkcjonowania placówek (Warsztaty są czynne:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 16:00). Dni oraz godziny wykonywania usługi
zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą.
Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas świadczenia usługi klucze do obiektów.
Wykonawca będzie realizował usługę zgodnie z zasadami BHP i PPOŻ oraz będzie na bieżąco
informował Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach urządzeń znajdujących się w
pomieszczeniach.
III.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Zamawiający wymaga, aby cena w.w. usługi zawierała wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom przez cały okres
obowiązywania umowy.
W cenę należy wkalkulować środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania usługi.
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę na formularzu ofertowym, który stanowi
załącznik do niniejszego zapytania.
Kompletna oferta powinna zawierać:
-formularz oferty,
-parafowany wzór umowy,
- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej
Wymaga się od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej w celu zapoznanie się ze specyfiką
obiektów.

IV.
V.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%
Termin wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy z Wykonawcą do 31.12.2022 r.
Z wyłączeniem miesiąca sierpnia, w którym w placówkach odbywa się przerwa wakacyjna.

VI.

Oferty należy złożyć w terminie do 11.02.2022 r. do godz. 14.00, w formie
papierowej na adres: 32-440 Sułkowice, Harbutowice 1 Warsztaty Terapii Zajęciowej z

dopiskiem na kopercie Oferta znak sprawy lub na adres poczty elektronicznej: wtzharbutowice@wp.pl z zastrzeżeniem, że:
1)

Oferta składana pocztą elektroniczną musi stanowić spakowany folder z rozszerzeniem
.zip (folder może być chroniony hasłem);
2) w folderze muszą się znajdować następujące dokumenty: skan wypełnionego i
podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta Formularza
Ofertowego oraz odpis, o którym mowa w pkt 6 poniżej;
3) w temacie e-maila z ofertą należy wpisać „Oferta dotycząca ….. znak sprawy..”;
4) w treści e-maila należy podać dane Oferenta (nazwa, adres, telefon kontaktowy);
5) w przypadku zabezpieczenia oferty hasłem, hasło do otwarcia folderu Oferent poda
Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert a przed terminem otwarcia ofert
tj. 11.02.2022 do godziny 14.30 poczta elektroniczna na adres : wtzharbutowice@wp.pl.
6) w przypadku, gdy oferta będzie chroniona hasłem, a Oferent nie poda hasła lub poda
je po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5), oferta zostanie uznana za złożoną po
terminie i nie będzie rozpatrywana.
7) Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku, gdy Oferentem są podmioty występujące wspólnie, wymaga się
przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę oraz pełnomocnictwa do
reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, obejmującego upoważnienie
do działania w ich imieniu w postępowaniu oraz do zawarcia umowy.

VI .
Informacja o wyniku: Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i
terminie zawarcia umowy, jak również o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie powinny
zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
VII.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko: Magdalena Szymska
tel. 12 373 08 00
e-mail: wtz-harbutowice@wp.pl

VIII.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani
zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego
w każdym momencie bez podawania przyczyn.

X.

Klauzula RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

•
•
•
•
•

•
•

•

Dom Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach, Harbutowice 1 32-440
Sułkowice,
adres
email:
kontakt@dpsharbutowice.pl
strona
internetowa:
www.dpsharbutowice.pl
administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
- adres email: biuro@kancelariacygan.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na
podstawie obowiązującego prawa do kontrolowania działalności Zamawiającego,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 13 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO2; żądanie, o którym mowa w art. 18 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1skorzystanie

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

