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Olsztyn, 03.12.2020 r. 

 

Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty 

wg rozdzielnika 

 

ROZEZNANIE CENOWE 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1,  
10-076 Olsztyn, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, 
zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie 
formularza załączonego do niniejszego rozeznania cenowego zgodnie z poniższymi 
wymaganiami: 
 

I. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi sprzątania pięć dni  
w tygodniu (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,  
a także dni wolnych u Zamawiającego) po godzinie 15:30, z wyjątkiem czynności 
mycia okien oraz prania wykładzin, które Wykonawca wykonywać będzie  
w terminach uzgodnionych z zamawiającym. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia budynku  
w trakcie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Sprzęt, niezbędne środki czystości oraz artykuły chemiczne i higieniczne 
potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. 
 
Zamawiający udostępni osobom wyznaczonym przez wykonawcę do sprzątaniu 
WUOZ w Olsztynie korzystanie z podręcznego pomieszczenia gospodarczego 
 
W celu dokonania dokładnej wyceny Wykonawcy mogą przeprowadzić wizję 
lokalną w budynku Zamawiającego, w którym będzie świadczona usługa 
sprzątania, w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi 
budynku, tj. usytuowaniem schodów, położenia korytarzy itp.  
W terminie uzgodnionym z osobą upoważnioną do kontaktu ze strony 
zamawiającego. 
 
Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji zamówienia znajdują się w poniższych 
załącznikach: 

 

 zał. nr 1a do formularza ofertowego (Olsztyn), 

 zał. nr 2a do formularza ofertowego (Ełk), 

 zał. nr 3a do formularza ofertowego (Elbląg). 

 
II. Termin związania ofertą: 20 dni od daty składania ofert. 

 

III. Kryterium oceny ofert: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował 

kryterium: najniższa cena brutto oferty. 
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IV. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

V. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony WUOZ w Olsztynie:  

Radosław Czajkowski, tel. 89 521 85 44 /przedmiot zamówienia/procedura/. 

Marzena  Młody, tel. 89 521 85 32 /przedmiot zamówienia/. 

 Ofertę należy przesłać emailem na adres: r.czajkowski@wuoz.olsztyn.pl 

 Termin, do którego należy składać oferty: 10.12.2020r. do godz. 12:00 

 Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo,  

w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza należy dołączyć do oferty. 

       

VI. Zamawiający odrzuci ofertę: 

 Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym 

postępowaniu, 

 złożonej w formie innej niż przewiduje prowadzona procedura, 

 niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia, 

 złożoną po terminie. 

 

VII. Pozostałe warunki w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 Odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonywania 

zamówienia – Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób sprzątających, 

 W przypadku uchylania się od realizacji zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może wybrać ofertę kolejną bez przeprowadzania ponownej 

oceny ofert, 

 W przypadku złożenia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający 

dopuszcza możliwość negocjacji ceny, 

 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zgodnie z załączonym wzorem 

umowy stanowiącym zał. nr 4 do rozeznania cenowego. 

 
VIII. Niniejsze postępowanie podlega wyłączeniu ze stosowania ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp i prowadzone jest na podstawie Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
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IX. Postanowienia końcowe:  

 Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego 

postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 

unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie. 

 W sprawach nieuregulowanych w rozeznaniu cenowym mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 

 

X. Załączniki: 

 zał. nr 1 - formularz ofertowy (Olsztyn), 

 zał. nr 1a - opis przedmiotu zmówienia (Olsztyn), 

 zał. nr 2 - formularz ofertowy (Ełk), 

 zał. nr 2a - opis przedmiotu zamówienia (Ełk), 

 zał. nr 3 - formularz ofertowy (Elbląg), 

 zał. nr 3a - opis przedmiotu zamówienia (Elbląg), 

 zał. nr 4 - wzór umowy. 

 

 

 

                                                                                          ZATWIERDZIŁ 

Warmińsko-Mazurski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

/-/ Dariusz Barton 

 
                                                                                      

                                                                                             
 

 


