
ZAPRoSZENIE Do SKŁADANIA OFERT
na wykonanie w 2022 r. usł ug utrzymania porządku oraz utrrymania

sprzętu, wyposaż enia i instalacji w dobrym stanie techniczno_uż ytkolvym
w Centrum Kształ cenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrryskim

Gmina ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Kształ cenia Ustawicznego w ostrowcu
Swiętokrzyskim' ul. Sandomierska 26A napodstawie Regulaminu udzielania pruez Centrum
KsŹał cenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych, których
wartoś ó nie przekraczakwoty 130.000 zł  netto, zaprasza do skł adania ofeń na wykonanie w
Ż0Ż2r. usł ug utrzymania porządku, naprawy oraz utrzymania sprzętu, wyposazenia
i instalacji w dobrym stanie techniczno-uŹytkowym jak ruż ej:

I. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usł ug utrzymania porządku, odś nięż ania oraz
naprawy mienia' utrzymania sprzętu, w1posaż enia i instalacji CKU w dobrym stanie
techniczno-uż y.tkowym w Ż022 roku.

II. Warunki udział u w postępowaniu
oferty mogą skł adaó fimdacje, podmioty posiadające zarejestrowaną dziaŁaInoś Ó
gospodarczą oraz speł niające warunki: posiadania do wykonywania dział a]noś ci lub
czynnoŚci okreś lonych w niniejszym zaptoszeniu, jeŻeli przepisy prawa nakł adają obowipek
ich posiadania' posiadania odpowiedniej wiedzy i dorś wiadczenią dysponowania odpowiednim
potencjał em technicm1ł n oraz osobami zdolnymi do wykonania zarnówienia, znajdujące się
w odpowiedniej sytuacji ekonomicmej i finansowej npevł iająsej realizację zamówienia- Spehrianie
ww. warunków potwierdza Wykonawca oś wiadczeniem stanowiącym zał acnrik nr 4 do oferty.

I|I. Zakres robót do wykonania:

1. Usł uga uttzymania terenu wokół  obiektu obejmuje w szczególnoś ci: porządkowanie
terenów zielonych, przycinanie krzewów i ż ywopł otów, pielenie chwastów' koszenie
trawników, grabienie skoszonej trawy, zbieranie ś mieci,liś ci i gaŁęzi,usuwanie kretowisk,
zarniatanie.

2. Usł uga utrzymania obiektu CKU i jego wyposaż enia w dobrym stanie techniczno-
uż ytkowym obej muj e w szczegóInoś ci :

a) wymianę lub uzupeł nianie ż arówek i lamp w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku;
b) wymianę uszkodzonego osprzętu elektryczfiego;
c) usuwanie drobnych uszkodzeń instalacji zewnętrznych i wewnętrznych: wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
d) nadzór nad funkcjonowaniem instalacji, w szczególnoś ci: wymiana zaworów c.o.,

likwidacja przecieków w instalacji wodnej, c.c.w.' c.o., odpowietrzanie instalacji
c entralne go o gr zew ania;

e) naprawę okien, drzwi, naprawę i wymianę zamków otaz innych elementów
w pomieszczeniach CKU, które tego wymagają:

0uzupeł nianieoszk1eniadrzvńiokienwpomieszczeniachwspólnegouż ytku;
3. Usł uga zimowego utrzymaniaporządku obejmuje w szczególnoś ci:

a) odś nież anie ciągów pieszych, dojś ó i dojazdów do budynku oraz parkingu w celu
uzyskania czarnej nawierzchni otaz posypanie ich piaskiem bezpoś rednio po
ustąpieniu opadów a w przypadku dł ugotrwał ych opadów ś niegu - odŚnieŻanie na
bieŻąco.



zamówienia, nie będą rozpatrywane. Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyć na
sjinansowanie zamówienia, zostanie podana beąloś rednio przed otwarciem ofert.

16' Do negocjacji cenowych dopuszczeni zostaną wszyscy oferenci, którzy w ofercie nie
przekł oczyLi kwoty' jaką ZwnawiĄący',,.z&W|ięrz.a przę7Ąaszyc. Ąa 'sfinansowanie

zamówienia.
17. Wartoś ć, zarnolitenia objętego niniejszym zaproszeniem nie moze ptzel<roczyć

równowartoś ci w zł otych kwoty 130.000,00 zł netio. oferty o równowartoś ci w ńoĘch
powyż ej 130.000,00 zł netto orazzł oż one po terminie nie będą rozpatrywane.

18. ofertę naleŻy przesł aĆ za poś rednictwem poczw tradycyjnej, kuriera lub dostarczyć
osobiś cie pod adres: Centrum KsŹał cenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, 27_40O
ostrowiec Swiętokrzyski w zamkniętej kopercie z opisem ,,oferta na wykonywanie prac
porządkowych w CKU w 2022 r.".

19. Termin skł adania ofeń upĘwa a8.l2.202l r. o godz. 15:00 w sekretariacie Centrum
Kształ cenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokr'yskim przy ulicy Sandomierskiej 264.
W przypadku przesł arria oferty pocztąlub kurieremliczy się data wpł ywu do CKU. ofeny
zł oŻone po terminie będą zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

20. otwarcie ofeń nastąpi 09.12.20Ż1r o godzinie 8:00. w siedzibie Centrum Kształ cenia
Ustawicznego' ulica Sandomięrska 26A, 27 _ 400 ostrowiec Świętokrzyski. CKU
zastrzega sobie moż liwoś ć przeprowadzenia negocjacji cenolvych w oferentami, którzy
zł oŻyli oferty niepodlegające odrzuceniu w celu obniż enia najniż szej ceny.

2I.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował  się kryterium najnizszej ceny brutto.
22.Przedstawiciele Wykonawców uczestniczącychw otwarciu ofert i negocjacjach cenowych

powinni posiadać pisemne upoważ nienia do podejmowania decyzji w Sprawach objętych
przedmiotem negocj acji.

23.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
okreś lonym w niniejszym zaproszeniu, a cena oferty uzyskana w
naJnrzsza.

24. o wynikach postępowania CKU poinformuje na
www.ckuostrowiec.pl oraz poszczególnych oferentów
elektronicznej.
w zawiadomieniu wysł anym do Wykonawcy, którego oferta został a wybrana,
Zamawiający okreś li termin i miejsce zawarcia umowy' której wzór stanowi zał ącznik do
zaproszenia.

ŻS.Ież eli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, ZarnawiĄący moŻe wybraó ofertę najkorzystntejszą spoś ród
pozostał ych ofert, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba
Że zachodzą przesł anki unieważ nienia postępowania.

V. Dodatkowe informacje.

1. Cęna ofertowa moż e byó negocjowana w dół .
2. osoba uprawniona do udzielania dodatkowych wyjaś nień: kierownik administracyjno-

gospodarczy CKU, tel. 41 265-34-67, w. 105.
3. W toku badania i oceny ofęrt Zarnawiający moż e ż ądac od Wykonawców wyjaś nień

doty czący ch tre ś ci zł oŻany ch ofert.
4. Warunki pł atnoś ci - do 14 dni, licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionych

faktur VAT.
5' ZamawiĄący zastrzega sobie prawo uniewaŹnienia postępowania bez podaniaptzycź yn.
6. Do niniejszego zwroszenia zał ącza się Klauzulę informacyjnąz art. 13 RoDo w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

odpowiada zasadom
negocjacjach będzie

swojej stronie internetowej
- za poś rednictwem poczty

YI. Zastrzeż enie prawne.



posypywanie piaskiem ciągów pieszych i dróg dojazdowych niezwł ocznie po
wystąpieniu goł oledzi;
bieŻące usuwanie lodu z wejś ó do budynku oraz usuwanie zwisających sopli lodu;
usuwarrie ś niegu, bł ota poś niegowego z ciągów pieszych' dróg dojazdowych
i parkingu oraz pryzmowanie go ptzy krawędzi ciągów w celu przygotowania do
wywozu;

IV. Wymagania

1. Wykonawca zapewniawe wł asnym zakresie wszelkie wządzenia i natzędziapotrzebne do
wykonania robót będących przedmiotem zaproszenia do skł adania ofert.

2. Materiał y, częś ci zamienne podlegające wymianie, niezbędne do naprawy zapewnia CKU.
3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenia prry uż yciu sprzęfu,

wządzen i materiał ów o jakoś ci odpowiadającej obowiązującym przepisom' nolmom
i standardom.

4. Potrzebę wykonania prac wymienionych w pkt III.1 i ]lrI.2 CKU będzie zgł aszał o
każ dorazowo telefonicznie. Prace wymienione w pkt III.3 powinny być wykonywane
niezwŁo cznie i b ez wezwani a.

5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenia przy zapewnieniu
obowi7ujących przepisów BHP i ppoż . otaz przy pomocy osób posiadających
odpowiednie przeszkolenie, przygotowanie i uprawnienia.

6. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom ś rodki bezpieczeństwa, m.in. ś rodki do dezynfekcji
i ochrony twarry, zgodnie z odpowiednimi, bież ącymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi
objęcia terenu Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii lub stanem zagroż eniaepidemicznego.

7. Wykonawca powinien dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia w celu
sporządzenia adekwatnej ofer.ty cenowej.

8. Wykonawca będzie wykonywał  prace będące przedmiotem zaproszęnia w godzinach od
7:00 do 15:00 w dni robocze.

9. Termin wykonania robót: od 01.01.2022 r. do31.12.2022 r.
10. CKU nie dopuszcza skł adania ofert cząstkowych.
11. Wykonawca poniesie wszelkie kosŻy nviązane zprzygotowaniem i zł oż entemoferty.
12. okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
13. oferta wraz z zał ączrukał rti winna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez

osobę upoważ nioną do reprezentowania firmy.
14' Wykonawcazł oŻy ofertę na formularzu stanowiącymzał ącznik nr 1 (ofena i

oś wiadczenie Wykonawcy w zakresie w1peł nienia obowipków informacyjnych)
przewtdzianych w art. 13 lub art.14 RODO) do zaproszenia.

Do ofertv należ v doł aczvć:
a) wydruk aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji i lnformacji o Dział alnoś ci

Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dokumenty muszą być
datowanę nie wcześ niej niż  miesiąc przed upł ywem terminu skł adania ofert;

b) oś wiadczenię o speł nianiu warunków udział u w postepowaniu (zalącznik nr 4 do
oferty) '\.

c) oś wiadczenie o akceptacji treś ci umowy (zał ącznik nr 3 do oferfy). Wybrany oferent
będzie zobovńązany do zawarciazCKU pisemnej umowy stanowiący -zał ączniknr2
do zaproszenia..

d) oś wiadczenie Wykonawcy w zakresie wypeł nienia obowipków informacyjnych
przewidziarrych w art. 13 lub art.14 RoDo - jeż eli dotyczy.

15. oferty niezawierające kompletu dokumentów wymienionych w pkt 12 lub których
wartoś ó ptzekacza kwotę, jaką ZarnawiaJący zamierua przezfiaczyć na sfinansowanie

b)

c)
d)



1. Zamał uający - Centrum Ksź ał cenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim _

oś wiadcza i informuje, ż e niniejsze zaproszenie 'ma wył ączrrie charakter sondaż u rynku
pod kątem wyboru oferty najkorzystrriejszej pod względem cenowym

2. Zł oż erue oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczerua względem Centrum
Kształ cenia Ustawicznego w ostrowcu Swiętokrzyskim i jego następców prawnych
o zawarcie umowy.

ostowiec Świętot<rzyski, 29. l l.202l t.



3.

4.

Klauzula informaryjna dotycząca przetwarzania danych w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształ cenia Ustawicznego w ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Sandomieiska 26A, 27-4O0 ostrowiec Świętońzyski, e-mail:
cku@ostrowiec.edu.pl.

Ż. Z Inspektorem ochrony Danych mozna skontaktowaó się poprzez e-mail cku@ostrowiec'edu.pl.

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

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia Ż9
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publiczrych (Dz. U' z ŻO17 r. poz. 1843 i 2019), dalej
,,ustawa Pzp".

PanilPana dane osobowe będą przechowywaneo zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przezokres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeż eli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caĘ czas trwania umowy. okres
przeMatzania danych osobowych moż e zostać przedł uŻony jeŻeli przetvł arzanie danych
osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed roszczeniami.

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpoś rednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym okreś lonym w przepisach ustawy Pzp, zwięanym z udział em w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie okreś lonych danych spowoduje
brak moż liwoś ci wyboru. oferty Wykonawcy, & W konsekwencji brak moż liwoś ci zawarcia
umowy i r ealizacji zamówienia

PanilParn dane osobowe mogą byó udostępniane wył ącznie w przypadkach
pr zewidzianvch przepi sami prawa.

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

Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RoDo prawo doĘpu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do,sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art' 18 RoDo prawo ż ądania od administratora ograniczenia przefł arzania
danych osobowych zzastrzeż eniem 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 przeŃarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruSza przepisy
RODO.

nie prrysfuguje Pani/Panu:_ w związkuzart' 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 przetvł arzania danych osobowych, gdyż

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

' skorzystanie z prawa do sprostowania nie moż e skutkować zmianq wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianq postanowień umowy w zal<resie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
moż e naruszać integralnoś ci protokoł u oraz jego zał ączników.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



" prawo do ograniczenia przetwarzanią nie ma zastosqvaniaw odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
larzystania ze ś rodlow ochł ony pravnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
waż ne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwb czł onkawskiego.
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