
ZAPRoSZENIE Do SKŁADANIA oFERT
na wykonanie w 2020 r. usług utrrymania porządku oraz utrzymania

sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno_ułtkovrym
w Centrum Ksztalcenia Ustawiczn€go w ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina ostrowiec Świętokrzyski _ centrum Kształcenia Ustawicznego w ostowcu
Swiętokzyskim' ul' Sandomierska 26A na podstawie $ 2 Regulaminu ldzielania ptzez
centum Kształc€nia Ustawicznego w ostrowcu swiętokrzyskim zamówień publiczrrych.
których wartość nie przekracza wyrłżonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro'
zaprasza do składania ofeń na wykonanię w 2020 r. usług utrzymania porządku oraz
utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-uż}tkowym jak
niżej:

I. opis przedmiotu zamówienia
Przędmiotem zamówienia jęst \łykonywanie usług ulrzymania porządku oraz utrzymania
sprzętu, vyposażenia i instalacji cKU w dobrym stanie techniczno-uzytkowym w 2020 roku'

II. w8rulki udzialu w poĘpowaniu
ofelty mogą składać fundacjc oraz podmioty posiadające zalejestrowaną działalnośó
gospodarczą oraz spełniające warunki: psiadania uprawnień do wykonywania działalności lub
czynności okeślonych w niniejsą'rn zaproszęniu, jeżeli prz€pisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadanią posiada'ia oĄołię<tiej wiedz1 i <lcłwiadczenĄ d1sponorłania odpowiefuim
potmcjdem teclmicanym omz osobami zdolrrymi do wykonania zamówienią anajdujące się
w odpowiedniej Educji ekonomicarj i finaruołej zapewnĘąpej realizację zamówieńa- Spełrialrie
ww. rłarunkówpotwierdza Wykonawcaoświadczeniem stanowĘcym zahczttik nr l do oferty.

m. zekres robót do wykonania:

1. Usługa utzymania tercnu wokół obiektu obejmuje m. in.: porządkowanie telęnów
zielonych, przycinanie kzewów i źł'\i',opłotów' pielenie chwastó\ł, koszeńe trawuików,
grabienie skoszonej trawy, zbieranie śmi€ci' liści i gałęż, usuwanie kretowisk,
zamiatanie .

2. Usługa utrzymania obiekfu cKU i jego w}posazenia w dobrym staoie technicztro-
uz},tkoĘ m obejmuje między inn)mi:
a) wymianę lub uzupeŁdanie żarówek i lamp w pomieszczeniach i na zewnątz budyŃu;
b) wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego' wymianę bezpieczników;
c) usuwanie drobnych uszkodzeń instalacji zewnętrznych i wewnętrznych: wodno-

kanalizaclnej' elektrycznęj, gŹewczęj, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
d) nadzór ad fuŃcjonowaniem instalacji, w szczególności: lvymiarra zaworów c'o.'

likwidacja przecieków w instalacji wodnej, c.c_w'' c.o., odpowietr'zanie instalacji
centlalnego ogrzęwania;

ę) naprawę okien' drzwi, naprawę i wymianę zamków oraz innych elementów
w pomieszczeniach CKU;

0 uzupełnianie oszklenia drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnęgo u]ż}łłu;

3. Usługa zimowego utŻymania porządku obejmuje między inn}mi:
a) odśnieżanie ciągów pieszych, dojść i dojazdów do bud)nku oraz parkingu w celu

uzyskania czam€j nawierzchni oraz posypanie ich piaskiem bezpośrednio po
ustąpieńu opadów' bez zĘdnej zwłoki;

b) posyp1wanie piaskięm ciągów pieszych i dróg dojazdorłych niezwłocznie po
wystąpieniu gołolędzi (z utzymaniem szorstkości w czasiejej trwania);

c) bi€żącę usuwanie lodu z wejść do budynku oraz usuwanię zwisających sopli lodu;



d) usuwanie śniegu' błota pośnięgowego z ciągów pieszych, dróg dojazdowych
i parkingu oraz pryzmowanie go przy krawędzi ciągów w celu przygoto'\łania do
wrvozu;

e) zakup i dostarczęnie przez Wykonawcę piasku do pos1p1'wania ciągów pieszych
i dróg doj azdowych.

IV. Wymagania

l. wszelkie vĄzenia i rcrzĘdzia potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem
zaposzenia do składania ofeń zapewnia wykonawca.

2. Wykonawca wykona loboty bęące przedmiotem zaprcsŻelia przy uąciu sprzętt!
wządzei i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązując}'rn przepisom, normom
i standardom.

3' Pofuzebę wykonania prac wymienionych w pkt IIl.1 i I.2 cKU będzie zgłaszało
każdorazowo te1efonicznię. Prace wymienione w pkt III.3 powinny być.łykon}.wane
nięzwłocznie i bez węzwania.

4. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaprcszenia przy zapewnieniu
obowiązujących przepisów BHP i ppoż' oraz prŻy pomocy osob posiadających
odpowiędnie przygotowanie i uprawnienia'

5. wykonawca powinien dokonac oględzin miejsca wykonania zamówięnia w celu
sporządzenia adekwatnej oferry cenorłej.

6. Wykonawca będzie wykon1vał prace będące przedmiotem zaproszenia w godzinach od
7:00 do l5:00.

7' Termin wykonania robót: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r'
8. CKU nie dopuszcza składania ofelt cząstkowych'
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożęniem ofeńy.
l0. okes związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofeń.
ll - Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim oraz podpisarra przez

osoĘ upoważnioną do reprezentowania firmy.
12. wykonawca złoży ofęrtę rra fonrrularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

Do ofertv nal€żv dołaczvć:
a) wydruk aktrralnego wpisu z centalnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczęj lub wydruk aktualnęgo wpisu do KJajowęgo Rejestru Sądowego,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dokumęnty mr-rszą być
datowane nię wcześniej niż 1 miesiąc przed upł}.wem teminu składania ofert;

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (zalączdik nr 1 do
oferty)
oświadczenie o akceptacji treści umowy (z.lączlik nr 2 do oferty);
oświadczęnię wykonawcy w zakrcsie wypełnieŃa obowiązków informacyjnych
przewidzianych w alt' 13 lub alt' 14 RoDo (zalącznik nr 3 do oferty) - jeŹeli
dotyczy.

13' oferty niezawierające komplętu dokumentów wymienionych w pkt 12 lub których
waTtość przekacza kwotę, jaĘ Zamawiający zamięvA ptzeznaczyć na sfinansowanię
zamówienia, nie będą tozpatrywane. Kwott' jąkq zamawiajqcy zamielza przez acqrć ttą
sJinansowanie zamówienia, zostałrie podaną beuro'średfiia plzed otl'ąrcien, ofett

14. wańość zamówienia objętego niniejszym zaproszeńem nie może przekloczyć
Iównowańości w złotych kł'oty 30.000 EURo netto. oferty o równowańości w złotych
po\łYżej 30'000 EURo oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

15. ofertę należy przesłać w formie pisemnej lub dostalczyć osobiście pod adręs: centrum
Kształcenia Ustawicznego, ul' Sandomierska 26A'' 27-400 ostrowiec swiętokrzyski
w zamłniętej kopercie z opisem ,,oferta na wykonywanie prac konserwacyjno-
porządkorłych w CKU w 2020 t.".

c)
d)



ló. Termin sklrdania ofeń upĘva 20.11.2019 r. o godz. 15:00 w seketariacie centrum
KsŻt]ałcenia Ustawicznego w ostowcu Świętokzyskim przy ulicy Sarrdomierskiej 26A.
W przypadku przesłania oferty poczĘ lub kurierem liczy się data wpĘwu do CKU.

l7. otwarcic of€ń i nęocjacje cenowe z oferentami, którzy zlołli of€rry niepodlegrjące
odrzuceniut zostaną przeprowadŻone 21.ll.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibię
Centrum Kształcenia Ustawicznego' ulica Sandomierska 26A' 27 400 ostrowiec
swiętokrzyski' Negocjacje cenowę będą pro'wadzone w celu obniżęnia najniższej ceny
ofeńowęj.

l8. PrŻy wyborzę ofeńy Zamawiający będzie kierował się kr}terium najniżsŻej ceny brutto.
l9. Przedstawiciele wykonawców uczestniczących w otwarciu ofeń i nęgocjacjach cenowych

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

20. Znfiawilający udzieli zamówięnia wykonawcy, Irtórego ofeńa odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zaproszeniu, a cena oferty u4lskana w negocjacjach będzię
r\a:D]ższA.

2l.o wynikach posĘpowania CKU poinformuje na swojej stronie intemetowęj
www.ckuostrowiec.pl oraz poszczególnych oferentów - za pośrędnictwem pocńy
elektronicznej .

W zawiadomięniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofeńa została wybrana,
Zamawiający okleśli termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do
zaproszenia.

22. Jężęli wykomwcą którego ofeńa zostanie wybraną uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówien|a, Zunawiający może wybrac ofeńę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofelt, aw razie potueby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba
że zachodą prŻesłanki unieważnienia postępowajlia'

v. Dodatkoweinformrcją

l. Cena ofertowa możę być negocjowana w dół.
2. osoba uprawniona do udzięlania dodatkowych *ryjaśnień: kierownik administracyjno-

gospodarczy CKU, tel 41 265-34-6'1 , w . 105 .

3. w toku badania i oceny ofeń Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśńeń
dotycących treści źożnnych ofert.

4. waruŃi płatności - do 14 dni' licząc od daĘ dostąrczeńa popra$nie wystawionych
faktur VAT.

5. Zamavłiający zastrzega sobię prawo unięwaznienia postępowania bez podania przyczyn'
6. Do niniejszego zaploszel\ia zalącza się informację o przetwaŹaniu danych osobowych

(Zalączlik lr 2 lo zaproszelia do slJadanir of€ń)'

vI. zastrzeźeDie prrYne.

l. Zamawiający - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim -
oświadcza i informuje' że niniejsze zaproszenie ma rł7łącznie charaktęr sondazu ry1rku
pod kątęm wyboru ofelty najkorzystniejszej pod względem cenowyn.

2. Zlożenje ofeńy nie stwaŹa po stonie 
'wykonawcy 

roszczenia względęm centrum
Kształc€ńa Ustawicznego w osbowcu Swiętokrzyskim i jego następców prawnych
o załrarcie umowy'

ostrowiec Świętokzy 
"^, 
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