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ROPS.X/2204/14/2020               Poznań, 13 listopada 2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Województwo Wielkopolskie – Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 

61-731 Poznań, tel.: 61 8567 300, faks: 61 8515 635, NIP: 778 13 46 888. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie wyłączone z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 

8 ustawy (zamówienie o wartości niższej niż równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu wraz z dezynfekcją niektórych 

powierzchni w pomieszczeniach zajmowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na I, 

II, III i IV piętrze budynku przy ul. F. Nowowiejskiego 11 w Poznaniu o powierzchni łącznej 1408,92 m2, z czego 

1178,88 m2 pokryte jest wykładziną dywanową. 

Zamawiający w dni robocze, z wyłączeniem sobót w godzinach 9.00-15.00 umożliwi Wykonawcom zapoznanie 

się z przedmiotem zamówienia po wcześniejszym ustaleniu godziny z Zamawiającym. 

2. Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń obejmuje: 

a) Pomieszczenia socjalne – 2 kuchnie (po jednej na II i III piętrze): 

 1x dziennie zamiatanie i mycie glazury, terakoty oraz cokołów – usuwanie zabrudzeń, 

 1x dziennie dezynfekcja ceramiki i armatury kuchennej, 

 1x dziennie dezynfekcja blatów kuchennych,  

 1x dziennie dezynfekcja sprzętu AGD z zewnątrz, 

 1x dziennie opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków, 

 1x dziennie dezynfekcja uchwytów szafek kuchennych, klamek drzwi i okien,  

 1x w tygodniu dezynfekcja koszy na śmieci, 

 w razie potrzeb, ale co najmniej 2 razy w miesiącu, czyszczenie szafek kuchennych wewnątrz i z 

zewnątrz, drzwi, kaloryferów, parapetów, ram okiennych i lamp, 

 w razie potrzeb, ale co najmniej 2 razy w roku, na zlecenie Zamawiającego dezynfekcja sprzętu AGD 

wewnątrz (lodówki, zmywarki), 

 1x na kwartał maszynowe mycie posadzek po ustaleniu z Zamawiającym,  

 1x na pół roku mycie okien po ustaleniu z Zamawiającym, 

 zapewnienie materiałów higienicznych do kuchni tj. mydła w płynie, ręczników papierowych białych 

składanych „ZZ” zgodnie ze zużyciem i zapotrzebowaniem. 

b) Pomieszczenia pomocnicze – 4 toalety (po dwie na II i III piętrze): 

 1x dziennie zamiatanie i mycie glazury, terakoty oraz cokołów – usuwanie zabrudzeń, 

 1x dziennie dezynfekcja ceramiki, armatury łazienkowej w szczególności: umywalek, zlewów, muszli i 

desek sedesowych, 

 1x dziennie dezynfekcja dozowników na mydło, suszarek do rąk, pojemników na papier i ręczniki, 

szczotek do WC, 

 1x dziennie mycie luster, 
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 1x dziennie opróżnianie i dezynfekcja koszy na śmieci i wymiana worków, 

 1x dziennie dezynfekcja klamek drzwi i okien, 

 w razie potrzeb, ale co najmniej 2 razy w miesiącu, czyszczenie drzwi, kaloryferów, parapetów, ram 

okiennych i lamp, 

 1x na kwartał maszynowe mycie posadzek po ustaleniu z Zamawiającym, 

 1x na pół roku mycie okien po ustaleniu z Zamawiającym, 

 zapewnienie materiałów higienicznych do toalet tj. mydła w płynie, kostek do WC, papieru 

toaletowego białego co najmniej dwuwarstwowego, ręczników papierowych białych składanych „ZZ” 

zgodnie ze zużyciem i zapotrzebowaniem. 

c) Pomieszczenia ogólne – korytarze (na II, III i IV piętrze): 

 1x dziennie zamiatanie i mycie posadzek, 

 1x dziennie dezynfekcja klamek drzwi, 

 1x w tygodniu mycie powierzchni szklanych drzwi, 

 1x w tygodniu wycieranie cokołów, listew przyściennych (przypodłogowych), gniazdek elektrycznych, 

włączników, 

 1x w miesiącu mycie drzwi wraz z ościeżnicami, 

 1x w miesiącu wycieranie kurzu/mycie kaloryferów oraz elementów oświetlenia, 

 1x na kwartał maszynowe mycie posadzek po ustaleniu z Zamawiającym. 

d) Pomieszczenia biurowe (rozłożone na I, II , III i IV piętrze): 

 1x dziennie odkurzanie wykładzin, 

 1x dziennie dezynfekcja klamek drzwi i okien, powierzchni płaskich niezajętych dokumentami, w tym 

biurek i stołów, 

 1x dziennie wycieranie na wilgotno i sucho kurzu z krzeseł i foteli oraz elementów wyposażenia (z 

wyłączeniem sprzętu komputerowego), 

 1x dziennie wycieranie na wilgotno i sucho szafek, kontenerów, parapetów itp., 

 1x dziennie opróżnianie pojemników na śmieci i niszczarek, wynoszenie odpadów do pojemników, 

uwzględniając ich segregację, wymiana worków na śmieci w koszach i niszczarkach, 

 1x dziennie mycie luster, 

 w razie potrzeb, ale co najmniej 2 razy w miesiącu, czyszczenie drzwi, kaloryferów, lamp, ram 

okiennych oraz usuwanie pajęczyn, 

 1x na pół roku mycie okien po ustaleniu z  Zamawiającym, 

 1x w roku czyszczenie wykładzin dywanowych urządzeniem typu karcher po ustaleniu z 

Zamawiającym – 1178,88 m2. 

3. Czas pracy: 

 usługa powinna być wykonywana codziennie w dni robocze, z wyłączeniem sobót po godzinie 16.00, 

 w innych godzinach oraz w soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

4. Wykonawca oddeleguje do sprzątania u Zamawiającego na stałe minimum dwie osoby oraz wskaże 

koordynatora (może nim być jedna z osób sprzątających), z którym Zamawiający będzie na bieżąco 

konsultował prace. 

5. Do wykonania zamówienia Wykonawca używać będzie własnego sprzętu, materiałów i środków czystości 

posiadających atesty PZH oraz produktu biobójczego, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt b). 

6. Miejsce na sprzęt i środki czystości Wykonawca ustali we własnym zakresie z administratorem budynku.  

7. Jednostronna powierzchnia okien wynosi ok. 158 m2. Okna są otwierane do wewnątrz pomieszczeń, ich mycie 

nie wymaga technik alpinistycznych.  

8. W przestrzeni, która jest przedmiotem zamówienia może przebywać jednorazowo do 100 pracowników. 
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9. W budynku jest całodobowa ochrona fizyczna. 

IV. Warunki uczestnictwa w postępowaniu 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące: 

a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

przedmiotu zamówienia, które dokumentuje poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę/osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oświadczenia stanowiącego załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego i załączenie jego skanu. 

b) używania do dezynfekcji powierzchni wyłącznie produktu biobójczego o działaniu wirusobójczym, jak 

również posiadającego decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych dotyczącą pozwolenia na obrót produktem biobójczym oraz wpis do Wykazu 

Produktów Biobójczych Część I (wykonawca podaje dokładną nazwę produktu biobójczego oraz numer 

pozwolenia na obrót produktem biobójczym – z etykiety na opakowaniu produktu i złącza skan etykiety), 

c) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie od 1.01.2018 należycie wykonał lub wykonuje 2 odrębne 

zamówienia, tj. zrealizowane na podstawie oddzielnych umów, których okres wykonywania wynosił 

minimum 6 miesięcy, na usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej związanych ze 

sprzątaniem pomieszczeń biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 o zakresie tożsamym z 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca wykazuje spełnienie warunku uczestnictwa w Tabeli nr 1 do 

zapytania ofertowego, podpisuje ją przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy, załącza jej skan oraz skany referencji dokumentujących należyte wykonanie usług 

sprzątania wystawionych przez podmioty na rzecz, których usługi były wykonywane. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełni ww. warunków uczestnictwa w 

postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona. 

V. Kryteria wyboru oferty 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.  

2. W przypadku braków lub błędów w dokumentach załączonych do oferty lub w przypadku nie złożenia 

dokumentów w terminach i na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu – w celu poprawienia lub 

uzupełnienia oferty o dokumenty i oświadczenia będzie wezwany ten wykonawca, którego oferta okaże się 

najkorzystniejsza. 

3. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie kryteriami zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Nazwa kryterium Waga w  % 
Maksymalna 

liczba punktów 

1. Cena wykonania zamówienia 80 80 

2. Doświadczenie 15 15 

3. Klauzula społeczna 5 5 

Łącznie 100 100 

3.1 Kryterium: „Cena wykonania zamówienia” 

Wykonawca podaje miesięczną cenę netto i brutto wykonania zamówienia obowiązującą w całym okresie 
świadczenia usługi, o którym mowa w rozdz. VIII, przy czym ceną wykonania zamówienia jest cena brutto. 
Cena wykonania zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i musi 
być podana cyfrowo w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Dla przyjętego kryterium „Cena wykonania zamówienia” przyznaje się punkty według następującego 

wyliczenia:  

                    Cn 
liczba punktów C = ------------ x 80 pkt  
                    Cbo 
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gdzie: 

 Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 

 Cbo – cena brutto badanej oferty.  

3.2 Kryterium: „Doświadczenie” 

Dla przyjętego kryterium „Doświadczenie” przyznaje się punkty zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. 

Liczba należycie wykonanych lub wykonywanych w okresie od 1.01.2018 
odrębnych zamówień, tj. zrealizowanych na podstawie oddzielnych umów, 

których okres wykonywania wynosił minimum 6 miesięcy, na usługi 
sprzątania w budynkach użyteczności publicznej związanych ze sprzątaniem 
pomieszczeń biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 o zakresie 

tożsamym z przedmiotem zamówienia. 

Punktacja 

1 minimum 2 
Warunek 
konieczny 

2 3 5 

3 4 10 

4 powyżej 4 15 

Doświadczenie Wykonawca wykazuje w Tabeli nr 2 do zapytania ofertowego, podpisuje ją przez 

osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i załącza jej skan oraz 

skany referencji dokumentujących należyte wykonanie usług sprzątania wystawionych przez podmiot 

na rzecz, którego usługi były wykonywane. 

3.3 Kryterium „Klauzula społeczna” 

Za zatrudnienie przez Wykonawcę przy świadczeniu usług na rzecz Zamawiającego osób społecznie 

wykluczonych, Wykonawca otrzyma maksymalnie 5 pkt. Ocena ofert w tym kryterium nastąpi na 

podstawie zsumowania punktów z poniższej tabeli:  

Kategoria osób społecznie wykluczonych 

Zapewnienie udziału 

osoby społecznie 

wykluczonej w realizacji 

zamówienia 

Brak udziału osoby 

społecznie wykluczonej 

w realizacji zamówienia 

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

1 pkt 0 pkt 

Osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (dot. posiadania 

aktualnego statusu osoby bezrobotnej na dzień 

zatrudnienia przez Wykonawcę w ramach 

świadczenia usług na rzecz Zamawiającego)  

1 pkt 0 pkt 

Osoba, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o 

których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 

r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium RP 

1 pkt  0 pkt 
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Osoba do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. 

roku życia, posiadająca status osoby poszukującej 

pracy, bez zatrudnienia (dot. posiadania 

aktualnego statusu osoby poszukującej pracy na 

dzień zatrudnienia przez Wykonawcę w ramach 

świadczenia usług na rzecz Zamawiającego) 

1 pkt 0 pkt 

Osoba będąca członkiem mniejszości znajdującej 

się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 

będącej członkiem mniejszości narodowych  

i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 

stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych  

i etnicznych oraz o języku regionalnym 

1 pkt 0 pkt 

Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionej, podpisanej przez osobę/osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i załączonej w formie skanu Tabeli nr 3 do zapytania 

ofertowego. 

4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów wg poniższego 

wzoru: 

P = C + D + KS    

gdzie: 

P - oznacza łączną liczbę punktów przyznanych ofercie, 

C - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Cena wykonania zamówienia”, 

D - oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie”, 

KS – oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Klauzula społeczna”. 

VI. Przygotowanie, forma i termin złożenia oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową (www.platformazakupowa.pl) w 

terminie do 20.11.2020 roku do godz. 23:59. 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty skanu pełnomocnictwa 

z podaniem jego zakresu. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy załączony przez Wykonawcę skan jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jego 

prawdziwości.  

VII. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela: 

Łukasz Strażyński, e-mail: lukasz.strazynski@rops.poznan.pl. 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy 

zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00 do 17:00.  

VIII. Termin realizacji zamówienia  

Termin realizacji zamówienia: 01 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. 

IX. Uwagi końcowe 

mailto:lukasz.strazynski@rops.poznan.pl
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi zgodnie z procedurą wyboru. 

4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wyboru kolejnej ze złożonych ofert. 

5. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. Informacje o dokonanym 

wyborze zostaną również umieszczone na elektronicznej platformie zakupowej. 

6. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.  

7. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

8. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 

informacji, dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie 

zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez 

Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.  

X. Załączniki 

Załącznik nr 1. 

Tabele: nr 1, nr 2, nr 3. 

XI. Klauzula informacyjna 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych realizując 

swoje zadania statutowe jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. (61) 85 67 300, fax (61) 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl, 

www.rops.poznan.pl. 

Podstawa prawna i cele przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie realizowanie przez nas obowiązków ustawowych 

oraz nałożonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadań w oparciu  

o przepisy prawa i w granicach prawa.  

W tym przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego (też zapytania ofertowego), w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia i rozliczenia umowy 

oraz archiwizacji.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę Państwa praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych jest tak zwane RODO czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku. 

Rozporządzenie RODO pozwala nam przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy: 

a. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych; 

b. zawieracie Państwo z nami umowę; 
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c. wykonujemy obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa lub wykonujemy zadanie publiczne. 

Będąc jednostką administracji publicznej, przetwarzamy Państwa dane osobowe w takim zakresie, jakim jest to 

przewidziane przepisami prawa. Często konsekwencją odmowy podania danych będzie niemożność wykonania 

przez nas zadania na Państwa rzecz lub zawarcia z Państwem umowy. Tam, gdzie wymagana jest Państwa zgoda, 

zawsze o nią prosimy. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. 

Szczegółową podstawą prawną jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz 

przepisy prawa: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (też postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy). 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym  w zakresie niezbędnym do wykonania 

naszych obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy, ZUS). Państwa dane osobowe mogą być powierzane również 

podmiotom wspierającym urząd w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej oraz nadzorującym nas (m.in. 

kontrole i audyty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Państwa dane pozyskane w związku 

z postępowaniem mogą być przekazane innym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o 

udzielenia zamówienia publicznego jest jawne (m.in. art. 8 i 96 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. 

Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa 

danych. 

Ochrona Państwa praw oraz Inspektor Ochrony Danych 

W ramach ochrony swoich praw, mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych i przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany 

właściwymi przepisami prawa, w szczególności Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się telefonicznie - (61) 85 

67 340 lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Przetwarzanie Państwa danych w projektach europejskich 

Wypełniając swoje zadania ustawowe, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje również wiele 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych 

mogą być regulowane odmiennie.
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     Tabela nr 1 do zapytania ofertowego 

Warunek uczestnictwa: Wykonawca w okresie od 1.01.2018 należycie wykonał lub wykonuje 2 

odrębne zamówienia, tj. zrealizowane na podstawie oddzielnych umów, których okres wykonywania 

wynosił minimum 6 miesięcy, na usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej związanych 

ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 o zakresie tożsamym 

z przedmiotem zamówienia. Wykonawca wykazuje spełnienie warunku uczestnictwa w poniższej 

tabeli, podpisuje ją przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, załącza jej skan oraz skany referencji dokumentujących należyte wykonanie usług 

sprzątania wystawionych przez podmioty na rzecz, których usługi były wykonywane. 

Lp. Nazwa i adres zleceniodawcy 

Liczba m2 

sprzątanej 

powierzchni 

biurowej 

Okres 

wykonywania 

usługi 

Czy załączono 

skan referencji 

potwierdzających 

należyte 

wykonanie  usług 

sprzątania? 

1 

 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

..………..…………………………………………………………. 
Data i podpis osoby/osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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     Tabela nr 2 do zapytania ofertowego 

Kryterium: „Doświadczenie” - Wykonawca uzyska określoną punktację w zależności od liczby należycie 

wykonanych lub wykonywanych w okresie od 1.01.2018 odrębnych zamówień, tj. zrealizowanych na 

podstawie oddzielnych umów, których okres wykonywania wynosił minimum 6 miesięcy, na usługi 

sprzątania w budynkach użyteczności publicznej związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych o 

powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 o zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.  

Doświadczenie Wykonawca wykazuje w poniższej tabeli, podpisuje ją przez osobę/osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i załącza jej skan oraz skany referencji 

dokumentujących należyte wykonanie usług sprzątania wystawionych przez podmiot na rzecz, którego 

usługi były wykonywane. 

Lp. Nazwa i adres zleceniodawcy  

Liczba m2 

sprzątanej 

powierzchni 

biurowej 

Okres 

wykonywania 

usługi 

Czy załączono 

skan referencji 

potwierdzających 

należyte 

wykonanie  usług 

sprzątania? 

1 

Wykazano jako warunek konieczny 

w Tabeli nr 1 do zapytania 

ofertowego 

Wykazano w 

Tabeli nr 1 do 

zapytania 

ofertowego 

Wykazano w 

Tabeli nr 1 do 

zapytania 

ofertowego 

Załączono do 

Tabeli nr 1 do 

zapytania 

ofertowego 

2 

Wykazano jako warunek konieczny 

w Tabeli nr 1 do zapytania 

ofertowego 

Wykazano w 

Tabeli nr 1 do 

zapytania 

ofertowego 

Wykazano w 

Tabeli nr 1 do 

zapytania 

ofertowego 

Załączono do 

Tabeli nr 1 do 

zapytania 

ofertowego 

3 

    

4 

    

5 

    

 

 

……...………..…………………………………………………………. 
Data i podpis osoby/osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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     Tabela nr 3 do zapytania ofertowego 

nazwa Wykonawcy: 

adres: 

NIP: 

oświadcza, że zapewnia realizację zamówienia przy udziale następujących osób: 

Kategoria osób społecznie wykluczonych 
Zapewniam udział osoby społecznie wykluczonej  

w realizacji zamówienia 

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (dot. posiadania aktualnego 

statusu osoby bezrobotnej na dzień zatrudnienia przez 

Wykonawcę w ramach świadczenia usług na rzecz 

Zamawiającego) 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa  

w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku 

życia, posiadająca status osoby poszukującej pracy, bez 

zatrudnienia  

(dot. posiadania aktualnego statusu osoby poszukującej 

pracy na dzień zatrudnienia przez Wykonawcę w ramach 

świadczenia usług na rzecz Zamawiającego) 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba będąca członkiem mniejszości znajdującej się  

w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będącej 

członkiem mniejszości narodowych i etnicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.  

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

* - wpisać znak „X”  w odpowiednim polu 

 

 

 
---------------------------------------------------------------- 
Data i podpis osoby/osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

nazwa Wykonawcy: 

adres: 

NIP: 

oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

 

---------------------------------------------------------------- 
Data i podpis osoby/osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 


