
ZAPRoSZENIE Do SKŁADANIA oFERT
na ĘT'konanie w 2022 r. usług utrrymania porządku oraz utrzymania

sprzętu' wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno_uĘtko}vym
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrryskim

Gmina ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
Świętokrzyskim' ul. Sandomierska 26A napodstawie Regulaminu udzielań a przezCentrum
Kształcęnia Ustawicznego w ostrowcu Swiętokrzyskim zamówień publicznych, których
wartość nie przekraczakwoĘ 130.000 zł netto, zaptasza do składania ofert na wykonanió w
20Ż2r. usług utrzymania porządku, naprawy oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia
i instalacji w dobrym stanie tęchniczno-użytkowym jak niżej:

I. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług utrzymania porządku, odśnieżania oraz
naprawy mienia, utrzymania sprzętu' wyposażenia i instalacji CKU w dobrym stanie
techniczno-użytkowym w 2022 roku.

II. Warunki udziału w postępowaniu
oferty mogą składać fundacje, podmioĘ posiadające zarejestrowaną działalność
gospodarczą oraz spełniające wartrnki: posiadania upra.łvnien do wykonywania rl-iała]ności lub
czynności określonych w niniejszp zaproszeniu, jeŻeli przepisy prawa nal<ładĄąobowiązek
ich posiadania, posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczerrią dysponowania odpowijnim
potencjałem technicm1łn oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujące się
w odpowiedniej sytuacji ekonomicmej i finansowej zapevłruająĄ ruruację zamówienia spółria'rie
ww. warunkówpotwierdzaWykonawcaoświadczeniem stanowiącym załac;zrtknr 4 do oferty.

|Il. Zakres robót do rvykonania:

1. Usługa utrzymania teręnu wokół obiektu obejmuje w szczegolności: porządkowanie
terenów zielonych, przycinanie krzewów i Źywopłotów, pielenie chwastów' koszenie
trawników, grabienie skoszonej trawy, zbieranie śmieci, liści i gałęzi,usuwanie kretowisk,
zamiatanie.

Ż. Usługa utrzymania obiektu CKU i jego wyposażęnia w dobrym stanie techniczno-
użytkowym obejmuj e w szczególnoŚci :

a) wymianę lub uzupełnianie ŻarÓwek i lamp w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku;
b) wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego;
c) usuwanie drobnych uszkodzeń instalacji zevłn'ętrznych i wewnętrznych: wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, gtzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
d) nadzor nad funkcjonowaniem instalacji, w szczególności: wymiana zaworów c.o.,

likwidacja przecieków w instalacji wodnej, c.c.w.' c.o., odpowietrzanie instalacji
centralne go o gr zew artia;

e) naprawę okien' dtzwi, naprawę i wymianę zamków oraz innych elementów
w pomieszczeniach CKU, które tego wymagają: 

ś.

0 uzupełnianię oszklenia drzwi i okięn w pomieszczeniach wspólnego użytku;
3. Usługa zimowego utrzymaIiaporządku obejmuje w szczegóIności:

a) odśnieżanie ciągów pieszych, dojść i dojazdów do budynku oraz parkingu w celu
uzyskania cznnej nawierzchni oraz posypanie ich piaskiem bezpośrednio po
ustąpieniu opadów a w przypadku dfugotrwałych opadów śniegu - odśnieżanie na
bieŻąco.



IV. Wymagania

1. Wykonawc azapewriawe własnym zakresie wszelkie Y?y::?:naru9dziapotrzebne 
do

l;dffi ;'"ułitęał.ychprzedmiotemzaPr9s1enii.1-"'*?lTi^ jll;
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4. Potrzebę wykonania prac wymienionych w pkt IlI'''''' ]'|.? :-1y:*i::'"1*-iT:*'#d;;;'" i.ńń"i"'"ie. Prace wymienione w pkt III.3 powinny byó wykon1łvane

a) *ya.* aktualnego wPisu
Gospodarczej lub wydruk
jeże\iodrębne przepisy
datowane nie wcześniej niŻ
oświadczenie o spełnianiu

niezwłocznię i bez wezwatua'

5' Wykonawca wykona roboĘ-_!-edłce przedmiotem zaproszenia przy Zapęwileruu

obowiązujących przepisów BHP i ppo'' oraz .przy pomocy osób posiadających

odpowiedni. p.""ś"toi enie, przy gotowanie i uprawnienia'

6.Wykonawcazapewniaswoimpracownikomśrodkibezpieczeństwa,m.in.środkidodezynfekcji
i ochrony twarzy, zgodnie z odpowiednimi, bieżącymi przepisami i wytycznymi doĘczącymi

objęcia terenu Rzecf,pospolĘ Polskiej stanem epidemii lub stanem zagloŻenia epidemicznego'

7. Wykonawca po*ini.r, dokonaó og1ędzin miejsca wykonania zamówienia w celu

spórządzenia adekwatnej oferty cenowej' 
godzinach od

8. *ykona*cabędzie wytonywał prace będące przedmiotem zaproszeila w

7:00 do 15:00 w dni robocze'
9.Terminwykonaniarobót:od01.01.2022r.do31.12.202Żr.
10. CKU nie dopuszcza składania ofert cząstkowych'

1 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszĘ związane z przygotowaniem i zfoŻeruem oferty'

iz. ot'"' rvłtązaniaofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofęrt'

13. oferta v,ftaz z ńą"ńv*r'i winna byÓ napisana w języku potskim oraz podpisana przez

osobę upowa:Żnioną do reprezentowania firmy'

14. Wykon u*"uaoły;f*u;* formularzu stanówiącymzałącznik nr L (oferta i

oświadczenie wit<onawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych)

przewidzianychwart.13lubart.t4RoDo)dozaproszenia.

zCentralrrejEwidencjiiInformacjioDziałalnoŚci
aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowe-go'

*"ałi *pi',.l do rejestru' !9kymentv muszą byó

miesi-ąc przed upływem terminu składania ofert;

**oko* udziału w postepowaniu (za\ącznik nr 4 do

posypywanie piaskiem ciągów pieszych i dróg dojazdowych niezwłocznie po

wysĘpieniu gołoledzi;
ii"ziu,rr,r."]*i. toJ" ' wejśó do budynku oraz usuwanie zwisających sopli.lodl;

usuwanie śniegu, błota pośniegowęgo z ciągów pieszych, dróg dojazdowych

i parkingu oraz pryzrrlowanie go przy krawędzi- ciągow w celu przygotowania do

wywozu;

oferĘ)
c) oświadczęnie o akceptacji treści umowy (zalącznik nr 3 do oferĘ). Wybrany oferent

będzie zobowiązany do zawarciazCKU pisemne3 umowy stanowiący -załączniknr2

do zaProszenia..
d) oświadczenie WykonawlY' w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art' 13 lub art' 14 RoDo - jeżeli dotyczy'

15. oferty niezawierające kompletu dokumentów wymienionych w pkt 12 lub których

wartośÓ przek'tacza kwotę, jaką Zarrriuttający zarttetza przeznaczyć na sfinansowanie

b)

c)
d)

Ż.

J.

b)



zamówienia' nie będąrozpatrywane. Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyć na
sJinansowanie zamówienia, zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert

16. Do negocjacji cenowych dopuszczeni zostaną wszyscy oferenci, ktfuzy w ofercie nie
ptzekłoczyli kwoty, jaką, 7'amawiaiąsy. .załnierza ,plze,Znaa7'yó na sfinansowanie
zanówienia.

17. Wartość zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem nie moze przeh,roczyć
równowartości w złotych kwoty 130.000,00 złnętto. oferty o równowartości w złotych
powyżej 130.000,00 zŁnętto orazzłożone po terminie nie będą rozpatrywane.

18. ofertę naleŻy przesłaÓ za pośrednictwem poczĘ tradycyjnej, kuriera lub dostarczyó
osobiście pod adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A,27-400
ostrowiec Swiętokrzyski w zamkniętej kopercie z opisem ,,oferta na wykonywanie prac
porządkowych w CKU w 2022 t.".

19. Termin składania ofeń upĘwa 26.11202lr. o godz. 15:00 w sekretariacie Centrum
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Swiętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 26A.
W przypadku przesłania oferty pocńąlub kurierem liczy się data wpływu do CKU. oferty
złożone po terminie będą zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

20. otwarcie ofert nastąpi 29.11.2021r o godzinie 9:00 w siedzibie Centrum Kształcęnia
Ustawicznego, ulica Sandomierska 26A, 27 _ 400 ostrowiec Świętokrzyski. CKU
zastrzega sobie możliwośó przeprowadzenia negocjacji cenolvych w oferentami, którzy
złoŻyli oferty niepodlegające odrzuceniu w celu obniżenia najniższej ceny.

2l.Przy wyborze oferty Zamawiającv będzie kierował się kryterium nĄniŻsze1ceny brutto.
22.Przedstawicięle Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach cenowych

powinni posiadać pisemne upowa:Żnienia do podejmowania decyzji w sprawach objętych
przedmiotem negocj acj i.

23.Zanawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym Zaproszeniu, a cena oferty uzyskana w negocjacjach będzie
najniższa.

24. o wynikach postępowania CKU poinformuje na swojej stronie internetowej
www.ckuostrowiec.pl otaz poszczególnych oferentów - Za poŚrednictwem poczty
elektronicznej.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do
zaproszenia.

25.IeŻeli Wykonawca' którego oferta zostanie wybrana' uchyla się od zavłarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zarnawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, a w tazie pottzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba
Że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

V. Dodatkowe informacje.

1. Cena ofertowa może byÓ negocjowana w dół.
2. osoba uprawniona do udzielania dodatkowych wyjaśnień: kierownik administracyjno-

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

doĘ czący ch treści złożonych ofert.
4. Warunki płatności - do 14 dni, licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionych

faktur VAT.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŹnienia postępowania bez podaniaptzycżyn.
6. Do niniejszego zaptoszenia zaŁącza się Klauzulę informacyjną z art. 13 RoDo w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

YI. Zastrzeżenie prawne.
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1. Zanawiający - Centrum Kształcenia Ustawiczrrego w ostrowcu Świętokrzyskim -
oświadcza i informuje, że niniejsze zaptoszśnie .ma wyłącznie charakter sondaŻu rynku
pod kątem-wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem eęnowym.

2. ZłoŻerue oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Centrum
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Swiętokrzyskim i jego następców prawnych
o zavtarcie umowy.

ostrowiec Świętokrzyski, 17.l 1.202l t.



Klauzula informaryjna dotycząca przetwamania danych w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Ksźałcenia Ustawicznego w ostrowcu
Świętokrryskim, ul. Sandomierska 26A, 27-400 ostrowiec Świętońzyski, e-mail:
cku@ostrowiec.edu.pl.

Ż. Z Inspektorem ochrony Danych moŻna skontaktowaó się poprzeze-mail; cku@ostrowiec.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciąŻącego na Administratorze, którym jest prowadzenie
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia Ż9
stycznia Ż004 r. _ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1843 i 2019), dalej
,rustawa Pzp".

5. 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, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 |ata, okres przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy. okres
przetwarzania danych osobowych moŻę zostaó przedłużony jeżeli przetwarzanie danych
osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewenfualnych roszczeń lub
obrony przed roszczeniami.

6. obowiązek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie określonych danych spowoduje
brak możliwości wyboru ofeĘ Wykonawcy, & W konsekwencji brak możliwości zawarcia
umowy i r ealizacji zamówienia

7. Pani/Pana dane osobowe mogą byĆ udostępniane wyłącznie w przypadkach
pr zewidzianych przepi s ami prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomaĘzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

9. Po.siada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobo1vych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawię art. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

-;

_ na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administtatora ograniczenia przeffiłarzania
danych osobowych zzastrzęŻęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan' że ptzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy
RODO.

I0. nie prrysługuje Pani/Panu:

- w rłviązku z art. l7 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 przeffiarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną ptzefuarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie ząmówienia publicznego ani zmianq postanowień umowy w zalvesie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załqczników.


