
Świdwin, dnia 29 kwietnia.202 I r 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Burmistrz Miasta Świdwin zgodnie z art. 2ustl pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą  
Pzp" o wartości zamówienia nie przekraczającej 130 tys. złotych i zgodnie z Regulaminem 
Udzielania Zamówień  Publicznych w Urzędzie Miasta Swidwin przyjętym Zarządzeniem 
WO/10/21 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 20.01.202 Ir. 
zaprasza do złożenia oferty z uwzględnieniem poniższych informacji: 

1. o udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym 
celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą  realizowały 
zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w 
szczególności: 
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2019 r. 	1 17-2 9 

1495, 1696i 1818), 
2) bezrobotnych w rozumieniu  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatr  drsiLria i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482,  1622 i 1818), 
3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy 
zarobkowej, w rozumieniu  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 	i.jHich 
rynku pracy, 
4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 9 czerwcu  2C" I r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111,  924 i 1818), 
5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676,  679 i 1694), 
mających trudności w integracji ze środowiskiem, 
6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878  oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690), 
7) osób bezdomnych w rozumieniu  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz  U. z 
2019 r. poz. 1507,  1622, 1690 i 1818), 
8) osób, które uzyskały 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 Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666), 
9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 
10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się  w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  (Dz. U. z  1,117 poz.  
823) 
- pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż  30% osób zatrudnionych u wykonawcy 
albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. 
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, zamawiający może żądać  dokumentów lub oświadczeń  
potwierdzających: 
1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów 
potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę  lub przez jego wyodrębnioną  organizacyjnie 



jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna 
i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych; 
2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 
mowa wyżej, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę  
lub jego wyodrębnioną  organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z całorocznym sprzątaniem 
nieruchomości stanowiących własność  Miasta Swidwin, w tym także będących drogami, 

„Sprzątanie, utrzymanie czystości i porządku" 

Usługi mają  być  świadczone w okresie - od 05 maja 2021r do 31 grudnia 2021 

W ramach zamówienia szczegółowo określono rodzaje występujących tam prac, grupując je w 
tzw. Elementy. Wymagania dla tych usług doprecyzowano poprzez określenie ich standardów 
jakościowych i/lub określając ilości przewidywanych prac do wykonania. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, stażu ) przez Wykonawcę  lub 
Podwykonawcę  osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) Sprzątanie, utrzymanie czystości i porządku 

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę  o pracę  nowych 
pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już  u Wykonawcy 
pracowników. 
Czynności wymienione będą  świadczone przez osoby wymienione w Załączniku . „Wykaz osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę", które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane 
dalej Pracownikami świadczącymi usługi". 
W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać  od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami 
potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją  czasu 
pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 7 dni 
przedstawić  je Zamawiającemu. 

„Sprzątanie, utrzymanie czystości i porządku" 

W ramach zamówienia, należy wykonać  prace obejmujące całoroczne sprzątanie 
nieruchomości stanowiących własność  Miasto Swidwin w tym również  dróg i chodników 

W załącznikach podano powierzchnie (m) i nazwy ulic i chodników na których będą  
wykonywane usługi, 

Szczegółowy opis sposobu wykonania każdego rodzaju usług określono dla każdego elementu. 
- Sprzątanie, utrzymanie czystości i porządku 

Usługa całoroczna ( od 05 maja do 31 grudnia 2021 r) obejmująca sprzątanie, utrzymanie 
czystości i porządku na terenach nieruchomości należących do Miasta Swidwin, w tym również  
nieruchomości będących drogami. Świadczenie usługi będzie realizowane w trzech określonych 
poniżej standardach jakości. Standardy obejmują  różny zakres prac o określonych, wymaganych 
częstotliwościach ich realizacji. Rozliczenie prac będzie następowało powykonawczo w okresach 
miesięcznych. 



Zamawiający uzgadnia z Wykonawcą  zakres rzeczowy usługi (metraż  - w standardzie 1), 
oraz metraż  i inne dane wymagane odpowiednio dla tego standardu, tj.: harmonogram prac (dni 
tygodnia - w standardzie II) i standardzie III). 

1. Standard I - sprzątanie codzienne!- sprzątanie w dni robocze oraz w niedzielę   

1.1.Realizuiąc usłuqę  w standardzie I należy wykonywać:  
1. bieżące sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń  
2. bieżące zamiatanie alejek parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, parkingów, 

miejsc rekreacyjnych „ dróg dojazdowych i wewnętrznych, schodów i innych miejsc o 
nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, 

3. ustawienie zamiecionych zanieczyszczeń  w miejscach umożliwiających ich swobodny odbiór 
przez uprawnionym podmiotom, 

4. bieżące oczyszczanie z darni i chwastów (nie dopuszczając do zachwaszczenia) alejek 
parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, parkingów, miejsc rekreacyjnych dróg 
dojazdowych i wewnętrznych(o nawierzchni utwardzonej lub nieutwardzonej), schodów oraz 
innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, w tym wyodrębnionych, utwardzonych nawierzchni 
placów zabaw zlokalizowanych na danym terenie, 

5. bieżące wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do unieszkodliwienia uprawnionym 
podmiotom; liście nie będą  wygrabiane z terenów parków, gdzie występuje runo lub ściółka,z 
wyiątkiem liści kasztanowca zwyczainecio Aescu/us hippocastanum (profilaktyka szrotówka 
kasztanowcowiaczka);w okresie jesiennym podczas opadania liści czynność  należy 
wykonywać  z taką  częstotliwością, aby na trawnikach nie zalegały duże ilości liści, kupki liści 
lub worki przez dłuższy okres czasu (nie dłużej niż  3 dni),  

6. bieżące zasypywanie ziemią  urodzajną  wszelkich zagłębień  bądź  dołów, spowodowanych 
przez psy, dziki oraz rozgrabianie kretowisk, 

7. bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych wiatrów, gałęzi 
i konarów, 

8. bieżące wygrabianie drobnych zanieczyszczeń  np. niedopałków papierosów, kapsli, biletów 
itp., 

9. w okresie zimowym bieżąca likwidacja śliskości i odśnieżanie: alejek parkowych, chodników, 
placów, parkingów, ścieżek ruchowych, rekreacyjnych i rowerowych, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych (O nawierzchni utwardzonej lub nieutwardzonej), schodów i innych miejsc o 
nawierzchni utwardzonej zlokalizowanych na danym terenie; „ poprzez stosowanie środków 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 
rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być  używane na drogach publicznych 
oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz. 1960) oraz Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin odśnieżanie należy wykonywać  z taką  
częstotliwością, aby piesi nie poruszali się  po zalegającym błocie pośniegowym; w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym należy ciągi komunikacyjne oraz schody posypywać  
piaskiem lub mieszanka solno piaskową  

10. bieżące usuwanie reklam, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych na 
pniach drzew, słupach lamp lub ogrodzeniach np. placów zabaw, umieszczonych tam bez 
zachowania trybu przewidzianymi odrębnymi przepisami prawa wraz z usuwaniem pinesek, 
gwoździ, taśm itp., 

11. raz w miesiącu 	(przez okres trwania umowy) wyczyszczenie i umycie z wszelkich 
zanieczyszczeń  ławek parkowych, zlokalizowanych na danym terenie oraz w okresie  
wakacyinym  wyczyszczenie i umycie schodów zlokalizowanych przy zieleńcu na Palcu 
Konstytucji 3 Maja oraz w Parku Solidarnosci. Czyszczenie tablic 	oraz słupów 
ogłoszeniowych - 1 raz na miesiąc Należy stosować  odpowiednie środki myjące, ulegające 
biodegradacji oraz w razie takiej konieczności rozpuszczalnika lub innych substancji 
umożliwiających usunięcie niepożądanych napisów lub elementów, 

12. stały monitoring w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zapewnić  stałą  
dyspozycyjność  do podejmowania działań  w sytuacjach awaryjnych, w godzinach wskazanych 
wpkt. 1.2. 

1.2. Wyżej wymienione czynności będą  wykonywane: 
a) - w okresie: od 01 października do 31 grudnia 



w dni robocze w godz. 600.1400;  oraz w niedziele od 700- do 900 

w sytuacji opadów śniegu całodobowo, w celu likwidacji gofoledzi i odśnieżania nawierzchni, 
b)- w miesiącu wrześniu - w dni robocze  w godz. 600140 „ oraz w niedziele od 700- do 900 

c)- w okresie od 05 maja do 31 sierpnia -  w dni robocze  w godz. 4001200. oraz w niedziele od 
5°°  do 700 

1.3. Codzienne utrzymanie czystości i porządku oznacza wykonywanie w/w prac we wszystkie dni 
robocze tygodnia oraz w niedziele. Usługa ta będzie wykonywana na terenach nieruchomości 
należących do Miasta Swidwin wykazanych w Zał.. nr la 
Do sprzątania - wykonywanego w ciągu jednego dnia - przewiduje się  tereny o ogólnej 
powierzchni do 6.444 m2. 

1.4. Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w standardzie 1, 
w roku 2021 przez 203 dni; 

2021r: ilość  dni: godziny 

1. styczniu 600- 1400  
2. lutym 
3. marcu 
4. kwietniu 
S. maju 23 400- 

12 

6. czerwcu 25 
7. lipcu 26 
8. sierpniu 27 
9. wrześniu 26 600- 1400 
10 październiku 26 
11 listopadzie 24 
12 grudniu 26 

razem 203 

na łącznej powierzchni ( 6.444 m2  x 203) = I 308 132 m2, 

2. Standard II - sprzatanie dwa razy w tyqodniu.  

2.1Realizuiąc usłucię  w standardzie II należy wykonywać:  

1. sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń  dwa razy w tygodniu; Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu, przed rozpoczęciem realizacji usługi, harmonogram realizacji 
prac, wskazując dzień  tygodnia, w którym usługi będą  realizowane na terenie danej 
nieruchomości, 

2. lokalizacja zebranych odpadów i zanieczyszczeń  w miejscach 	umożliwiających ich 
swobodny odbiór przez uprawnionym podmiotom, 

3. dwa razy w tygodniu wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do unieszkodliwienia 
uprawnionym podmiotom; liście nie będą  wygrabiane z terenów parków, gdzie występuje runo 
lub ściółka, z wyjątkiem liści kasztanowca zwyczajneqo Aesculushippocastanum (profilaktyka 
szrotówka kasztanowcowiaczka); 

4. dwa razy w tygodniu bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych 
wiatrów, gałęzi i konarów, 

5. dwa razy w tygodniu wygrabianie drobnych zanieczyszczeń  np. niedopałków papierosów, 
kapsli, biletów itp., 

6. dwa razy w tygodniu zamiatanie alejek parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, 
parkingów, miejsc rekreacyjnych „ dróg dojazdowych i wewnętrznych, schodów i innych miejsc 
o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, 

5. 

	

	dwa razy w tygodniu oczyszczanie z darni i chwastów (nie dopuszczając do zachwaszczenia) 
alejek parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, parkingów, miejsc rekreacyjnych, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych (o nawierzchni utwardzonej lub nieutwardzonej), schodów i 



innych miejsc o nawierzchni utwardzonej w tym wyodrębnionych, utwardzonych nawierzchni 
placów zabaw, zlokalizowanych na danym terenie, 

6. w okresie zimowym bieżąca likwidacja gołoledzi i odśnieżanie alejek parkowych, chodników, 
placów, parkingów, schodów i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na 
danym terenie, poprzez stosowanie środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie 
mogą  być  używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (OzU. z 2005r. Nr 230 poz. 
1960) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasto Świdwin; 
odśnieżanie należy wykonywać  z taką  częstotliwością, aby piesi nie poruszali się  po 
zalegającym błocie pośniegowym; w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym należy ciągi 
komunikacyjne oraz schody posypywać  piaskiem lub mieszanka solno piaskową  

2.2. Wyżej wymienione czynności będą  wykonywane całorocznie (od 05 maja do grudnia 2021r) - 
dwukrotnie dany teren w tyciodniu, w dowolnie wybranych 2 dniach roboczych (np. wtorek 
piątek) w godz. 400 - 1200; w sytuacji opadów śniegu całodobowo, w celu likwidacji gołoledzi i 
odśnieżania nawierzchni. 
Wykonawca usługi zobowiązany jest przekazać  do Wydziału Komunalnego pisemną  
informację  o terminie realizacji usługi w standardzie II w tygodniu na danych 
nieruchomościach oraz za każdym razem gdy Wykonawca dokona w tym zakresie zmian. 
Usługa ta będzie wykonywana na terenach nieruchomości należących do Miasta Świdwin 
wykazanych w Zał. nr Ib, 
Do sprzątania - wykonywanego w ciągu jednego dnia - przewiduje się  tereny o ogólnej 
powierzchni do 4.508 m2. 

2.3. Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w standardzie II przez cały okres obowiązywania 
usługi - w cyklach 2 x w tygodniu 

w roku 2021 przez 69 dni, na łącznej powierzchni( 	4.508m2  x 69) 

tj. do 311.052 m2, W tym: 

2021r: ilość  dni*): godziny 
1. styczniu 

400 	1200 

2. lutym 
3. marcu 
4. kwietniu 
5. maju 7 
6. czerwcu 9 
7. lipcu 9 
8. sierpniu 9 
9. wrześniu 8 
10. październiku 9 
11 listopadzie 9 
12. grudniu 9 

razem 69 

3. Standard III - sprzątania raz w tyqodniu.  

3.1.Realizując usługę  w standardzie III należy wykonywać: 
1. sprzątanie wszelkiego typu odpadów i zanieczyszczeń 	raz w tygodniu; Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu, przed rozpoczęciem realizacji usługi, harmonogram realizacji 
prac, wskazując dni tygodnia, w którym usługi będą  realizowane na terenie danej 
nieruchomości, 

2 lokalizacja zebranych odpadów i zanieczyszczeń  w miejscach 	umożliwiających ich 
swobodny odbiór przez uprawnionym podmiotom, 

3 

	

	raz w tygodniu wygrabianie opadłych liści i ich przekazanie do unieszkodliwienia 
uprawnionym podmiotom; liście nie będą  wygrabiane z terenów parków, gdzie występuje 



runo lub ściółka, z wyjątkiem liści kasztanowca zwyczaineqo Aesculushijjpocastanum 
(profilaktyka szrotówka kasztanowcowiaczka); 

4 raz w tygodniu bieżące zbieranie posuszu oraz wszelkich, opadłych podczas silnych 
wiatrów, gałęzi i konarów, 

5 

	

	raz w tygodniu wygrabianie drobnych zanieczyszczeń  np. niedopałków papierosów, 
kapsli, biletów itp., 

6 raz w tygodniu zamiatanie alejek parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, 
parkingów, miejsc rekreacyjnych „ dróg dojazdowych i wewnętrznych, schodów i innych 
miejsc o nawierzchni utwardzonej, zlokalizowanych na danym terenie, 

7. raz w tygodniu oczyszczanie z darni i chwastów (nie dopuszczając do zachwaszczenia) 
alejek parkowych, chodników, placów, boisk sportowych, parkingów, miejsc rekreacyjnych, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych (O nawierzchni utwardzonej lub nieutwardzonej), 
schodów i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej w tym wyodrębnionych, utwardzonych 
nawierzchni placów zabaw, zlokalizowanych na danym terenie, 

8. w okresie zimowym bieżąca likwidacja gołoledzi i odśnieżanie alejek parkowych, 
chodników, placów, parkingów, schodów i innych miejsc o nawierzchni utwardzonej, 
zlokalizowanych na danym terenie, poprzez stosowanie środków zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i 
warunków stosowania środków, jakie mogą  być  używane na drogach publicznych oraz 
ulicach i placach (OzU. z 2005r. Nr 230 poz. 1960) oraz Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasto Świdwin; odśnieżanie należy wykonywać  z taką  
częstotliwością, aby piesi nie poruszali się  po zalegającym błocie pośniegowym; w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym należy ciągi komunikacyjne oraz schody posypywać  
piaskiem lub mieszanka solno piaskową  

2.2. Wyżej wymienione czynności będą  wykonywane całorocznie (od 05 maja do grudnia 2021r) - 
raz w tygodniu dany teren „ w dowolnie wybranym dniu roboczym w godz. 400 - 1200; w sytuacji 
opadów śniegu całodobowo, w celu likwidacji gołoledzi i odśnieżania nawierzchni. 
Wykonawca usługi zobowiązany jest przekazać  do Wydziału Komunalnego pisemną  informację  o 
terminie realizacji usługi w standardzie III w tygodniu na danych nieruchomościach oraz za 
każdym razem gdy Wykonawca dokona w tym zakresie zmian. Usługa ta będzie wykonywana na 
terenach nieruchomości należących do Miasta Świdwin wykazanych w Zał. nr 1c, 
Do sprzątania - wykonywanego w ciągu jednego dnia - przewiduje się  tereny o ogólnej 
powierzchni do 18.483 m2. 
2.3. Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi w standardzie III przez cały okres 
obowiązywania usługi - w cyklach 1 x w tygodniu 
w roku 2021 przez 32 dni, na łącznej powierzchni( 18.483m2  x 32 dni) 
tj. do 591.456 m2, w tym: 

2021r: ilość  dni*):  godziny 
13 styczniu 

400 	1200 

14 lutym 
15 marcu 
16 kwietniu 
17 maju 4 
18 czerwcu 4 
19. lipcu 4 
20 sierpniu 4 
21 wrześniu 4 
22 październiku 4 
23 listopadzie 4 
24 grudniu 4 
razem 32 



4. UWAGI: 
4.1 .Zamawiający zastrzega możliwość  dokonywania zmian w zestawieniach tabelarycznych, tj w: 

Zał. nr la, Zał. lb oraz Zał. 1 c do SIWZ w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości 
finansowych miasta" poprzez: 
a) - zmianę  metrażu nieruchomości lub rezygnację  z realizacji usługi w odniesieniu do danej 

nieruchomości zleconej do sprzątania" lub zlecenie do realizacji usługi w odniesieniu do 
nowej nieruchomości, spowodowanych sprzedażą  lub nabyciem danej nieruchomości, 
przekazaniem nieruchomości łub jej części w użyczenie, w dzierżawę  bądź  w inną  formę  
użytkowania lub w sytuacji odwrotnej, 

b) - zmianę  standardu sprzątania" w odniesieniu do nieruchomości wykazanych pierwotnie 
w zestawieniach tabelarycznych. 

Wszelkie zmiany w odniesieniu do nieruchomości wykazanych pierwotnie w zestawieniu 
tabelarycznym, Zamawiający będzie przekazywał  Wykonawcy pisemnie wraz z określonym 
standardem usługi. 

4.2. Sposób wyceny: 
1)Oferent określi w Tabeli cenowej (Zał. nr 3 

- wartości jednostkowe cen ryczałtowych netto w poszczególnych standardach za sprzątanie 
terenów nieruchomości Miasta Świdwin (kol. 3), 

- odpowiednie stawki procentowe VAT za wykonywane usługi (w ko1.4), 
- wynikowe kwoty cen netto i brutto za poszczególne standardy (kol. 6 oraz kol. 7). 

1) Kosztorysując ceny za poszczególne prace Wykonawca powinien uwzględnić  wszelkie koszty 
związane z ich realizacją, w tym: 
- pracy ludzi i sprzętu, 
- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług, 
- transportu osób uczestniczących w poszczególnych odbiorach oraz cotygodniowym 

objeździe miasta zw. z realizowaną  usługą, 
- obsługę  administracyjną  i logistyczną, 
- podatki i opłaty urzędowe, 
- inne opłaty, które będą  niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac. 

2) Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy, nie 
wystąpi konieczność  wykonywania usług w danym standardzie jakości lub w zakresie 
ilościowym, pierwotnie określonym powyżej, wówczas Zamawiający może zlecić  zamienne 
wykonywanie innej usługi opisanej w przedmiocie zamówienia. 

5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 
1. ofertę  należy przygotować  i składać  zgodnie ze wzorem załącznika nr 

2 do zapytania ofertowego w terminie do 04.05.2021 r. godz. 10.00 
(decyduje data wpływu do urzędu) 

2. sposób składania ofert: w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu 
(np. kopercie) na adres Urząd Miasta Swidwin, Plac Konstytucji 3 
Maja 1, 78-300 Świdwin - Sekretariat Urzędu z dopiskiem: 
„Sprzątanie, utrzymanie czystości na terenie Miasta Świdwin". W 
przypadku braku powyższego oznaczenia, Zamawiający będzie 
traktował  taką  ofertę  jako „zwykłą" korespondencję  i nie ponosi 
odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert. 

3. w przypadku składania ofert drogą  mailową, ofertę  należy przesłać  
przed upływem terminu składania na adres poczty elektronicznej: 
ratusz(swidwin.pl  podając w tytule wiadomości nazwę  postępowania 
„Sprzątanie, utrzymanie czystości na terenie Miasta Świdwin". W 
przypadku braku opisu tytułu wiadomości, Zamawiający będzie 
traktował  taką  ofertę, jako „zwykłą" korespondencję. 



6. Pouczenie: 
a. Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia oferty: 

a. złożonej po terminie; 
b. zawierającej błędy w obliczeniu ceny, niebędące oczywistymi 

omyłkami rachunkowymi; 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez 
podania przyczyn; 

b. zmiany warunków udziału w postępowaniu, jak również  przesunięcia 
terminu składania ofert; 

c. wyjaśnienia i uzupełnienia treści oferty. 
8. Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. 

Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający 
poinformuje wykonawcę, którego ofertę  wybrał  o miejscu i terminie zawarcia umowy 
w sprawie przedmiotowego zamówienia. Nie podpisanie przez wykonawcę  umowy 
na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez zamawiającego, będzie 
jednoznaczne z uchylaniem się  od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty 
wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość  wyboru 
kolejnej oferty. 

9. Istotne postanowienia umowy wg załączonego projektu umowy Zamawiający 
wymagać  będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej 
z postanowieniami zawartymi w załączonym projekcie umowy - załącznik nr 3. 

Załączniki: 
1.  Zał. nr la  - (wykaz ulic do sprzątania stand. 1) 
2.  Zał. nr 1  -  (wykaz ulic do sprzątania stand. II) 
3.  Zał. nr Ic -  (wykaz ulic, do sprzątania stand. III) 


