
 

 

 

 

 

 

 

                
 

 
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach 
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Szczecin, dn. 29.10.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2018 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizując projekty, w tym projekty Inicjatywy Jeremie oraz Instrumenty Finansowe 

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z 

poniższą specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia/ 

Zakres usługi/ 

zakupu 

Do zapytanie ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Usługi polegające na codziennym sprzątaniu pomieszczeń biurowych, sanitarnych, 

holu i korytarzy o łącznej powierzchni 1.267,80 m2 oraz terenu zewnętrznego i 

pielęgnacji terenu zielonego o pow. 1.500 m2.. 

 

Szczegółowy zakres czynności oraz częstotliwość wykonywania prac:  

1) Wykładziny: 

a) odkurzanie wykładzin dywanowych - codziennie, 

b) usuwanie plam z wykładzin dywanowych - na bieżąco, 

c) pranie wykładzin dywanowych - 2 x w roku, 

2) Meble / sprzęt ruchomy i nieruchomy:  

a) biurka, stoły, szafki:  

 przecieranie i polerowanie - codziennie, 

 pokrycie środkiem pielęgnacyjnym - 1 x w tygodniu, 

b) krzesła:  

 przetarcie na wilgotno - 1 x w tygodniu, 

 czyszczenie tapicerki: według potrzeb, 

c) inne powierzchnie: ksero, obrazy, tablice - 1 x w tygodniu, 

d) aparaty telefoniczne i klamki: wycieranie i odtłuszczanie - 1 x w tygodniu, 

3) Podłogi twarde: 

a) zmywanie: codziennie, 

b) gruntowne czyszczenie i konserwacja środkiem ochronnym: 2 x w roku, 

4) Kaloryfery: 

a) mycie i czyszczenie 1 x w tygodniu, 

5) Parapety: 

a) przecieranie na wilgotno 2 x w tygodniu, 

6) Kosze na śmieci: 

a) opróżnianie, wymiana worków, przecieranie na wilgotno: codziennie, 

b) dezynfekcja: 1 x w miesiącu lub w zależności od potrzeb, 

7) Drzwi wejściowe: 

a) mycie i wycieranie do sucha: 1 x w tygodniu, 

b) gruntowne mycie: 1 x w miesiącu, 

8) Okna: 

a) dwustronne ręczne mycie okien i ram okiennych: 3 x w roku, 

b) mycie okien metodą alpinistyczną: 2 x w roku, 

9) Kratki wentylacyjne: 

a) czyszczenie na koniec każdego miesiąca, 
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10) Pomieszczenia sanitarne: 

a) urządzenie sanitarne: czyszczenie i dezynfekcja - codziennie, 

b) lustra i dozowniki: czyszczenie codziennie, 

c) ściany pokryte ceramiką: czyszczenie codziennie; pełne mycie - 1 x w 

tygodniu, 

d) uzupełnianie pojemników na materiały higieniczne - codziennie 

(papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło płynie dobrej jakości), 

e) posadzka:  

 mycie i dezynfekcja - codziennie,  

 gruntowne doczyszczenie posadzki i fug - 2 x w roku, 

11) Utrzymanie czystości na zewnątrz budynku: 

a) zamiatanie chodników, ciągów komunikacyjnych, parkingu - codziennie, 

b) usuwanie śmieci, nieczystości - codziennie, 

c) odśnieżanie terenów utwardzonych i posypywanie piaskiem oraz solą w 

okresie zimowym według potrzeb, 

d) pielęgnacja terenów zielonych - codziennie, 

e) koszenie trawy - według potrzeb, nie rzadziej niż 1 x w miesiącu od marca do 

października. 

Informacje 

dodatkowe 

Miejsce wykonywania usług: 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32 70-466 Szczecin 

Termin rozpoczęcia prac: styczeń 2019 r. 

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 

- czas związania ofertą min. 2 tygodnie, 

- oferty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane, 

- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego, 

- zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia. 

Oferta   Oferta musi  być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI zgodnie ze wzorem  

i musi zawierać: 

-dokładną specyfikację usług, 

-cenę brutto miesięcznego wynagrodzenia za wykonane usługi, w rozbiciu na sprzątanie 

pomieszczeń i terenu zewnętrznego, 

-warunki płatności, 

-informację o kosztach dodatkowych jeśli występują, 

-czas związania ofertą, 

-oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską Fundacją 

Przedsiębiorczości zgodnie ze wzorem, 

-dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w imieniu Oferenta (np. KRS, CEIDG). 

 

Dopuszczane jest dołączanie załączników do metryczki 

Forma płatności 
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, 

Termin 

nadsyłania ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do  08.11.2018 roku (decyduje data wpływu) do godz. 

12.00. 

• pocztą elektroniczną na adres pfp@pfp.com.pl, 

• osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

    Z dopiskiem „oferta na zapytanie ofertowe 11/2018) 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę należy 

wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila. 

Kryteria wyboru  Kryteria formalne: 

- Termin nadesłania ofert, 

- Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz załącznikami), 

Kryteria pozostałe: 

- Kompleksowość oferty, 

- Rekomendacje, 

- Cena. 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Zabielską, tel. 91 312 92 00    

 e-mail: a.zabielska@pfp.com.pl 

 


