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3. Termin wykonania zamówienia 
Planowany termin wykonania zamówienia  od dnia 1.01.2016 r  do dnia 31.12.2016 r.    
 

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane przez zamawiającego od 
wykonawców 

 
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 

 
1) wykonali w okresie ostatnich 3 lat minimum 3  zamówienia w zakresie usług 
 porządkowo – czystościowych o wartości 100000,00 zł każda  potwierdzone 
 referencjami wystawionymi przez zleceniodawców usług, 
2) dysponują niezbędnym personelem do wykonywania usług określonych w pkt. 2 

ppkt. 1) i 2) niniejszego ogłoszenia, w tym zapewnią do wykonania usługi stałego 
sprzątania pomieszczeń minimum 9 osób. 

3) posiadają sprzęt, urządzenia i środki chemiczne niezbędne do należytego 
wykonywania usługi, 

4) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie,  rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

5)  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100000,00 
złotych.  

 
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego  

od wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
5.1. Oferta dla uznania jej za ważną powinna zawierać następujące dokumenty  

i oświadczenia : 
1) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia o 

zamówieniu , podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, zawierający oświadczenie o zobowiązaniu wykonawcy do 
wykonania zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu o 
zamówieniu  

2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert zamówień o wartości co najmniej 100000,00 zł brutto każde ( zawierający 
wartość wykonanego przedmiotu zamówienia, okres realizacji zamówienia, nazwę 
podmiotów na rzecz których wykonawca świadczył usługę ) wraz z dowodami 
potwierdzającymi ich należyte wykonanie ( poświadczenia ),  

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu opisanego w pkt. 4.1.4) niniejszego ogłoszenia  – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający,                       
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę podpisuje osoba 
inna niż wskazana do reprezentowania Wykonawcy w akcie rejestracyjnym. 

 
5.2. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej             

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

 
 
6. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w sprawie niniejszego 
 postępowania jest : 

 
Pani Karolina Nolda tel. 32 254-60-98 wew. 104. 
Pan Michał Wójcik,  tel. 32 254-60-98 wew. 104. 

 
7. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna           
się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 
8. Sposób przygotowania ofert 
8.1. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej w języku polskim z zachowaniem 

poniższych wymogów : 
  1) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione                         

do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym. 
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez ustanowionego pełnomocnika 
należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii, określające jego zakres, 

  2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy ponumerować, 
  3) oferta powinna być połączona w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie 

kartek, 
 4) ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób                 

 i parafowane przez osoby uprawnione, 
 5) oferta powinna być kompletna, tj. zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty 

 wymienione w pkt 5.1  
 6) każdy z wykonawców może złożyć jedną ofertę, złożenie większej ilości ofert 

 spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego wykonawcy.  
  

9. Miejsce oraz termin składania ofert 
9.1. Ofertę należy przesłać pocztą na adres wskazany w pkt.1 lub złożyć osobiście w 

siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w sekretariacie w terminie do dnia 
27.11.2015 r. do godziny 12.00. 

9.2. Oferty zostaną otwarte w dniu 27.11.2015 r. o godzinie 12.30 w pokoju nr 14. 
 
10. Sposób obliczenia ceny oferty 
10.1 Cena oferty ma być obliczona z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz 

uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.             
Sposób obliczenia ceny oferty został podany w formularzu oferty.  
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Przy kalkulacji ceny za mycie okien należy przyjąć ich trzykrotne mycie w 
okresie wykonywania usługi, tj. do 31.12.2016 r. Cena za 1 m2 okna winna być 
taka sama dla wszystkich typów okien.  

10.2 W celu uzyskania niezbędnych informacji koniecznych do obliczenia ceny oferty                
i zawarcia umowy a dotyczących aktualnego stanu obiektów Zamawiającego 
przeznaczonych do wykonywania usługi, Zamawiający zaleca, by Wykonawcy 
przeprowadzili ich wizję lokalną. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp                      
do pomieszczeń filii w uzgodnionym terminie.  

 
11. Kryteria wyboru oferty  
 
 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami : 
 - cena ofertowa  - 100 %  
  
11.1 Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem zostanie udzielone wykonawcy,  który
 złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełni wszystkie wymagania opisane przez 
 Zamawiającego w ogłoszeniu oraz złoży wymagane oświadczenia i dokumenty. 
11.2 W przypadku jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu 

 na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie 
 wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 

 
12. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia  
 

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie przez Zamawiającego o wyborze oferty. 
Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

 
13. Pozostałe informacje dotyczące udzielenia zamówienia  
 
13.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian warunków i odwołania niniejszego 

 postępowania.  
13.2 Zamawiający zastrzega, iż wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie 

 wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
 Zamawiającego w pkt 4 Ogłoszenia o zamówieniu oraz nie przedłożą wymaganych w 
 pkt 5  niniejszego Ogłoszenia dokumentów i oświadczeń, 

13.3 Zamawiający zastrzega, iż wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożyli 
 nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
 prowadzonego postępowania, 

13.4 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którym wypowiedział umowę 
 w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
 publicznego, z powodu okoliczności za które wykonawca  ponosił odpowiedzialność, 

13.5 Zamawiający zastrzega, iż odrzuci oferty sprzeczne z treścią niniejszego Ogłoszenia o 
 zamówieniu, złożone po terminie, podpisane przez osoby nieuprawnione do 
 reprezentowania wykonawcy oraz zawierające błędy w obliczeniu ceny, których nie 
 będzie można poprawić jako oczywistą omyłkę rachunkową. 

13.6 Zamawiający zastrzega iż odrzuci oferty zawierające rażąco niską ceną wykonania 
 zamówienia.    

 






