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Kraków, 2018-05-18
WOA/261-10/18-mycie okien 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

W imieniu Zamawiającego:
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi mycia okien i parapetów
w siedzibie Zamawiającego wg opisanych niżej zasad.
I. Nazwa / określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego mycia okien w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego i obejmującego:
- umycie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych szyb okiennych (szyby zespolone),
- umycie zewnętrznych i wewnętrznych ram okiennych (ramy profilowe z PCV),
- umycie zewnętrznych i wewnętrznych parapetów okiennych oraz powierzchni naświetli
przylegających do okien w piwnicach.
2. Liczby i rodzaj okien w siedzibie Zamawiającego opisano w załączniku nr 1, który
równocześnie stanowi Formularz cenowy oferty.
3. Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel, sprzęt i środki czystości.
4. Zamawiający zaplanował mycie okien dwa razy w roku: wiosną (w maju/czerwcu) i jesienią
(w listopadzie).
5. Czas realizacji usługi nie może trwać dłużej niż 2 miesiące od jej rozpoczęcia.
6. O konieczności rozpoczęcia świadczenia usługi Zamawiający poinformuje Wykonawcę
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
7. Świadczenie usługi w okresie objętym akcją może odbywać się wyłącznie w godzinach od
6:00 do 8:00 i 16:00 do 20:00 w dniach uzgodnionych i wskazanych przez Zamawiającego
bezpośrednio przed przystąpieniem do prac.
8. Liczba i rodzaj okien przeznaczonych do mycia będzie każdorazowo ustalona w każdym dniu
akcji mycia okien. Rozliczenie będzie następowało po zakończonej akcji i będzie uzależnione
od liczby umytych okien.
9. Wszelkie prace prowadzone na wysokości, wykonywane będą przez osoby do tego
uprawnione, posiadające przeszkolenie i wymagane prawem zezwolenia.
II. Opis sposobu realizacji usługi
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w taki sposób aby nie dezorganizować pracy
osobom zatrudnionym w budynku i nie utrudniać funkcjonowania instytucji na okres dłuższy, niż to
wynika z koniecznych uwarunkowań świadczenia usługi.
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2. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania usługi wynagrodzenie w kwocie: wynikającej ze
złożonej oferty w przypadku wykonania całości zamówienia w zakresie określonym
w Formularzu cenowym. W innym przypadku wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywistą
wymytą liczbę i rodzaj okien w cenach z oferty, na podstawie wystawionej faktury.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 zawierać będzie wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawcę wynikające z uwzględnienia wymagań Zamawiającego, określonych w treści
niniejszego Zaproszenia.
4. Faktury będą wystawione przez Wykonawcę po zakończeniu kolejnych etapów realizacji
usługi.
5. Zapłata nastąpi w czasie do 21 dni od daty otrzymania faktury.
6. W przypadku zwłoki zapłacie, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
7. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.
8. Zmniejszenie zakresu wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Formularzu cenowym
nie może być podstawą do żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego
III. Opis postępowania o udzielenie zamówienia
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy
złożyli ofertę odpowiadającą zasadom określonym w niniejszym Zaproszeniu i spełniają
poniższe wymagania:
1.1. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie.
1.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
podstawie przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
1.5. Są ubezpieczeni z tytułu ewentualnych wypadków przy pracy swoich pracowników, do
których doszłoby na terenie Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia oraz ponoszą odpowiedzialność za posiadanie przez tych pracowników
aktualnych szkoleń, pozwoleń, środków ochrony osobistej oraz ubezpieczeń - wymaganych
przepisami,
- weryfikacja spełnienia wymagań nastąpi na podstawie złożonego na Formularzu cenowym
oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr 1.
2. Postępowanie prowadzone będzie bez przetargu (nie podlega wymogom określonym w Pzp) w trybie, w którym oferty cenowe na wykonanie zamówienia składają Wykonawcy
w odpowiedzi na skierowane do nich niniejsze zaproszenie do złożenia ofert.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie, będzie
przesłanie drogą elektroniczną na adres stanislaw.mistal@oke.krakow.pl lub dostarczenie do
siedziby Zamawiającego w inny sposób wypełnionego Formularza cenowego do dnia 22-052018 r. do godz. 12:00.
Możliwy jest również inny – uzgodniony odrębnie, między Zamawiającym i Wykonawcą sposób
przedstawienia oferty cenowej.
4. Dostarczenie wypełnionego Formularza cenowego stanowi równocześnie deklarację zgody
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty, na wykonanie zamówienia w terminie
ustalonym każdorazowo przez Zamawiającego.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium najniższej ceny w przypadku
zaproszenia do złożenia ofert więcej niż jednego Wykonawcy. Zamawiający może zaprosić do
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złożenia oferty tylko jednego Wykonawcę. Zamawiający może równocześnie prowadzić
z wykonawcami dodatkowe negocjacje ceny określonej w złożonej uprzednio ofercie w celu jej
obniżenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego
zakończenia bez wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania uzasadnienia.
7. Zamawiający, po otrzymaniu ofert cenowych, zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji
złożonych oświadczeń Wykonawcy w zakresie spełnienia wymaganych warunków udziału
w postępowaniu, a Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w sprawie.
8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie ostatecznie zaakceptowana przez Zamawiającego
zostanie podpisana umowa o treści wg załącznika nr 2.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawie
prowadzonego postępowania jest:
Stanisław Miśtal, adres e-mail: stanislaw.mistal@oke.krakow.pl.
Tel.12 68-32-111, kom. 606-898-600
2. Oryginał oferty, którym jest podpisany Formularz cenowy wg załącznika nr 1 należy
dostarczyć do Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, w sytuacji gdy
wybraną ofertę z najkorzystniejszą ceną przesłano uprzednio w postaci elektronicznej.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
2. Załącznik nr 2 – Umowa (wzór)
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