
ZAPRoSZENIE Do SKŁADANIA oFERT
na wykonanie w 2019 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania

sprzętu' wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-uĘtkorrym
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Swiętokrryskim

Gmina ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Ksziałcenia Ustawicznego w ostrowcu
Swiętokrzyskim, ul. Sandomierska 26,Ą na podstawie $ 2 Regulaminu udzielania przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokzyskim zamówień publicznych,
których wartośó nie ptzelrłacza wyrżonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót naprawy i malowania elewacji budynku CKU
jak niżej:

I. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonyrłanie usług utrzymania porządku oraz utrzymania
sprzęfu, wyposźenia i instalacji CKU w dobrym stanie techniczno-uży&owym w 2019 roku.

II. Warunki u.t7iału w postępowaniu
ofeńy mogą składaó fimdacje oraz podmioĘ posiadające zarejestrowaaą działalnośó
gospodarczą oraz spełniające warunki: posiadarria rryrawnior do lłykonywania działalnofui lub
cz}'nności określonych w ńniejs4łn zaproszeriu' jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, posiadalia @wie&'iqi wiedzy i dośu,iadczenią dyęonolłarria odpowiednim
potencjałem techniczrym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujące się
w odpowiedniej syh'ncji ekonomiczrej i finarsowej zapewniającej realizację zamówienia- Spehianie
ww. wanmków ponłierdza Wykonawca oświadczerriem stanowĘyn załacz:ik nr 1 do niniejszego
zaproszenia"

III. Zakres robót do wykonania:

1. Usługa utrzymania terenu wokół obiekfu obejmuje m.in.: porządkowanie teronów
zielonych, przycinanie krzewów i zywopłotów, pielenie chwastów' koszenie trawników,
grabienie skoszonej trawy, zbieranie śmieci, liści i gałęzi' usuwanie ketowisk,
zamiatanie.

2. Usługa utrzymania obiektu CKU i jego wyposazenia w dobrym stanie techniczno_
uźry.tkowym obejmuje między inn1łni:
a) wymianę lub uzupełnianie żarówek i lamp w pomieszczeniach i na zewnąhz budynku;
b) wymianę uszkodzonego ospŹętu elektrycznego, wymianę bezpieczników;
c) usuwanie uszkodzeń instalacji zewnętrznych i wewnętrznych: elekĘczrrej, grzewczej'

wentylacyj nej i klimatyzacyjnej;
d) nadzór nad funkcjonowaniem instalacji, wymiana zaworów c'o., likwidacja

przecieków w instalacji wodnej, c.c.w., c.o., odpowietrzanie instalacji centralnego
ogrzewania;

e) nadzór nad stanem instalacji wodncl - kanalizacyjnej (likwidacja przecieków,
zabezpieczetie przed zamarznięciem, uszkodzeniem, czyszczenie i udraznianie
pionów, poziomów kana1izacyjnych> naplawa instalacji w tym wymiana uszczelek,
złącz' bateii um1'walkowych) ;

{) naprawę okien, drzwi' naprawę i wymianę zamków oraz innych ęlementów
w pomieszczeniach CKU;
uzupehianie oszklenia drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnego użytku;
zakup przez Wykonawcę materiałów do naprawy do kwoty 100'00 zł brutto
mlesręcznle.

3. Usfuga zimowego utrzymania porządku obejmuje miedzy innymi:

c)
h)



a) odśnieżanie ciągów pieszych' doj śó i dojazdów do budynku oraz parkingu w celu
uzyskania czamĄ nawierzchni oraz posypanie ich piaskiem bezpośrednio po
usĘpieniu opadów' bez zbędnej zwłoki;

b) posypyrvanie piaskiem ciągów pieszych i dróg dojazdowych niezwłocznie po
wystąpieniu gołoledzi (z uńrrymartiem szorstkości w czasie jej trwania);

c) bieżące usuwanie lodu z wejść do budynku oraz usuwanie zwisających sopli lodu;
d) usuwanie śńegu, błota pośniegowego z ciągów pieszych, dróg dojazdowych i

parkingu olaz pryzrnowanie go przy krawędzi ciągów w celu przygotowania do
lvywozu;

e) zakup i dostarczenie przez Wykonawcę piasku do pos1pyrłania ciągów pieszych i
dróg doj azdowych.

fV. Wymagania

1. Wszelkie ,xządzenia i naruędzia potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem
zaproszenia do składania ofert zapewnia Wykonawca.

2. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenia przy użyciu sprzętu,
wządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, nollnom
i standardom.

3. Pohzebę wykonania prac Załnaita1ący będzie zgłaszałkuŻdorazowo telefonicznie.
4. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenta ptzy zapewnieniu

obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz ptzy pomocy osób posiadających
odpowiednie przygotowanie i uprawnienia.

5. Wykonawca powinien dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia w celu
sporządzenia adekwatnej oferty cenowej.

6. Wykonawcy będzie wykonywał prace będące przedmiotem zaploszenia w godzinach od
7:00 do 15:00.

7. Termin wykonania robót: od 01.01.2019 r. do 3l.12.2019 r.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. okres z:lłiązana ofertą w}nosi 30 dni od daty otwarcia ofelt.
10' oferta wtaz z załącznikami winna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez

osobę upowa:źnioną do reprezentowania firmy.
1 1 . Wykonawca złoĘ ofertę na formularzu stanowiącym załączniknr 2 zaproszenia.

Do ofertv należv dołaczvć:
a) wydruk aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
jeżeli odrębne przepisy w1'rnagają wpisu do rejestru. Dokumenty muszą byó
datowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upĘwem terminu składania ofert;

b) oświadczenie o akceptacji treści umowy (załączrrik nr 3 do zaproszenia).
12. ofeĄ niezawierające kompletu dokumentów wymienionych w pkt 1l lub których

wańość przekacza kwotę, jaką Zamawia1ący zamierua przeznaczyÓ na sfinansowanie
zamówienią ńe będą rozpatf}'\iiane. KwoĄ jakq Zamawinjqcy zamierza pĘeznacryć na
sftnansowanie 4amówienia' zostanie podana w c^asie otwarcia ofert'

13. Wartość zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem nie może ptzelłoczyć
równowartości w złotych kwoty 30.000 EURo netto. oferty o równowartości w złoĘch
powyżej 30.000 EURO oruz zlożone po terminie ńe będą rczpatrywane.

14. ofertę ruależLy ptzesłac w formie pisemnej lub dostarczyć osobiście pod adres: Centrum
KsŹałcenia Ustawicznego' ul. Sandomierska 26A, 27 -4Oo ostrowiec Świętokrzyski
w zamkniętej kopercie z opisem ,,oferta na wykonywanie prac konserwacyjno-
porządkowych w CKU'''

15' Termin składania ofeń upĘrva 22.11.2018r. o godz. 15:00 w sekretariacie Centrum
KsŹałcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 2óA'
W pr4padku przesłania ofeĘ pocztą lub kurierem liczy się data wpły"rłu do CKU.



16. otwarcie ofeń i negocjacje cenowe z oferentami, którzy zloĘli oferty niepodlegające
odrzuceniu, zostaną przeprowadzone 23.11.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzi6ie
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ulica Sandomierska 264, 27 _ 4oo ostrowiec
Świętokrzyski. Negocjacje 

""r'o*" 
będą prowadzone w celu obniżen ia najniższej aeny

ofertowej.
|7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najntższej ceny brutto

uzyskanej w trakcie negocjacji.
18. Przedstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach cenowych

powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawach objętych
przedmiotem negocj acj i.

19. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ńńejszym zaproszeniu, a cena oferty uzyskana w negocjacjach będzie
najntZsza.

20. o wynikach postępowania CKU poinformuje na swojej stronie intemetowej
www.ckuoshowiec.pl oraz poszczególnych oferentów - za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, klótej wzór stanowi załącznik do
zaproszenia.

2I. Jezeli Wykonawca, którego ofeńa zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówieńą Zartnulająry może wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostaĘch ofert, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

V. Dodatkoweinformacje.

l. Cena ofertowa moŻe byó negocj owana w dół.
2. Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: Marian

Zdonek, tel.41 265-34-67, w. 105.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŻe Żądać od Wykonawców wyjaśnień

doĘcących treści złożonych ofert.
4. Warunki płatności - do 14 dni, licząc od daĘ dostarczenia poprawnie wystawionych

faktur vAT.
5. Cena ofertowa netto nie może przekłoczyó tównowartości w złotych 30.000 Euro.
6. Zanalńający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn'

YI. Zastrzeżenie prawne.

l. Zarnawiający - Centrum KsŻałcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim -
oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondżu rynku
pod kątem wyboru ofeĘ najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Ż. Zlożenie ofeĘ nie stwarza po stronie .wykonawcy toszczenia względem Centrum
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych
o zawarcie umowy.

ostrowiec Świętokrzyski, 14. 1 1'20l 8 r.


