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Gołąb, 12.08.2020 r. 

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA 

 

Dariusz Osiak „Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE” zaprasza do złożenia 

WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku.  

 

Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 

 

Zamawiający: 

Nazwa Dariusz Osiak „Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania 

Funduszami 

Forma prawna Osoba fizyczna 

 

Dane teleadresowe Zapytującego: 

Adres do korespondencji 24-100 Gołąb, ul. Puławska 63 

E-mail dosiak1@wp.pl 

Tel. 608344020 

Godziny pracy 8.00 – 16.00 

Osoba do kontaktu (przedstawiciel 

Zapytującego) 

Katarzyna Majkutewicz 

 

2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)   

 

 

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja) 

1. Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  

realizacji projektu nr Nr Projektu: RPLU.09.04.00-06-0059/18 

„WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU 

PUŁAWSKIEGO” realizowanego przez  Dariusz Osiak „Biuro 

Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE” w 

partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM, Gminę 

Puławy oraz Gminę Kazimierz Dolny w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś 

priorytetowa 9. Rynek Pracy Działanie 9.4 Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego. 

 

2. /Zwięzłe określenie 

przedmiotu zamówienia/ 

Przedmiotem rozeznania rynku jest: 

 - usługa sprzątania w wymiarze 4 godziny dziennie w dni robocze 

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach klubu dziecięcego, 

mieszczącego się pod adresem ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny. 

Szczegółowy zakres prac: 

a) wycieranie na wilgotno kurzy, 

b) wietrzenie pomieszczeń, 

c) zmywanie podłóg, 

d) uzupełnianie mydła w pojemnikach, 

e) mycie i odkażanie sanitariatów, 
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f) przecieranie drzwi, a  w razie potrzeby mycie szyb, 

g) dezynfekcja zabawek, nocników, leżaków, krzesełek, 

stolików, klamek, i innych powierzchni gładkich. 

2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, 

włamaniem- zamykanie okien, drzwi; 

3) sprzątanie okresowe obejmujące gruntowne porządki w 

wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: 

mycie okien, pranie dywanów itp. 

W skład pomieszczeń klubu dziecięcego wchodzi: 

1. dwie sale zabaw dla dzieci 

2. korytarz 

3. klatka schodowa 

4. szatnia dla dzieci 

5. pokój socjalny 

6. gabinet dyrektora 

7. gabinet specjalistów 

8. pomieszczenie gospodarcze 

9. 3 toalety (8 umywalek, 7 sedesów) 

10. Schowek z umywalką. 

Usługa sprzątania będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem 

zatwierdzonym przez  Zamawiającego w okresie od 7.09.2020 r. – 

31.08.2021 r. Łącznie nie więcej jak 1920 h. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji 

zamówienia w przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu. 

W ramach Zadania Wykonawca jest zobowiązany do zebrania i 

przekazania kompletnej dokumentacji poświadczającej prawidłowość 

udzielonego wsparcia (protokoły odbioru godzin, oświadczenie) 

 

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)  

 

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 

doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

3.2 Wykonawca powinien spełniać  łącznie następujące warunki: 

 

Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

personel wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:  

a) wykształcenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, min. zawodowe 

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni. 

 

3.3 W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:  

a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie wobec 

Zamawiającego, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił 

odpowiedzialności; 

b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od 

podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 
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c) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 

uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 

doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne 

wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia; 

d) Osoby widniejące w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle  Seksualnym; 

e) Osoby, które nie przedłożą zaświadczenia o niekaralności (wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed podjęciem pracy). 

3.4 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenie na realizację przedmiotu zamówienia. 

Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności 

zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące 

obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw 

autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w 

przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji 

elementów zamówienia),  kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne 

ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie)  zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego 

wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zamawiający 

nie jest związany ofertą Wykonawcy. 

3.5 
Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z 

przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach 

w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje 

zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca 

będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią rozeznania rynku i złożonej oferty, 

postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w 

sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze 

środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

3.6 
Zamawiający oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie 

niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą 

stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i  zakres 

tych danych i informacji.    

3.7 
Limit zaangażowania personelu projektu /osób realizujących usługę  w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze 

środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie 

zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy  Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w 

tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.  

Wykonawcą / osobą realizującą usługę nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w 

realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z 

zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne 

finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020).  

Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługę, którą rzeczywiście 

zrealizował.  

3.8 
Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie oświadczenia 

stanowiącego element Załącznika nr 1.  
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3.9  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania opisane 

w pkt od 3.1 do 3.1 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po jego wyborze.  

 

 

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na 

podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 100 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe 

przedmiotu zapytania łącznie z montażem – jeżeli dotyczy).  

2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena 

oferowana x 100 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 

100 punktów. 

 

 

5. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE  

 

Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną 

na adres e-mail Zamawiającego , pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego do dnia 21-

08-2020. 

 

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści Rozeznanie rynku prosimy  

kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania nowego 

Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku nie 

spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania przedstawienia dodatkowych 

informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące przedmiotowych usług. 

 

 

Załączniki: 

Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA . 

 

……………………., ……………………...08.2020 r. 

 

 

I. DANE OFERNETA 

 

Nazwa/Imię i nazwisko  

 

Adres  

 

Tel./Fax  

 

E-Mail  

 

Nr KRS (ew. Nr CEIDG) 

(jeśli dotyczy) 

 

 

Nr REGON 

(jeśli dotyczy 

 

 

 

II. OFERTA 

Przedmiot rozeznania  zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 12-08-2020 mogę wykonać 

(dostarczyć) za następującą cenę: 

 

L.p. Przedmiot Cena brutto za godzinę  Ilość godzin  Cena łącznie brutto  

1. 

Usługa sprzątania 

 

 

 

……………. zł 

 
1920 godzin ……………,00 zł 

 

Całkowita cena brutto 

          

……………,00 zł 

 

III. OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią rozeznania rynku, 

2. Oświadczam, iż moje spełnia, wymagania określone w pkt. 3 to jest wymagania wobec wykonawców 

(oferentów)  niniejszego rozeznania.  

Dotyczy: rozeznanie rynku  na usługę sprzątania z dnia 12.08.2020 r. 

 

 

     ……………….., …..… 08.2020 r. 

miejscowość, data 

 

 


