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Warszawa, 5.08.2021  r.  

 

OGŁOSZENIE  

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 130 000 zł netto  

Znak sprawy 7/07/2021/W 

  

1. Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal 

konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku 

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” 

mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

Kody CPV: 9091000-9 

2. Termin realizacji zamówienia:  1.09.2021 r. – 31.08.2022 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu:  

3.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu: 

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował minimum 2 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (posługującymi 

się językiem polskim w stopniu komunikatywnym), w tym:  

• 1 osobę posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w utrzymaniu czystości w 

obiektach biurowych. 

• 1 osobę posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w konserwacji obiektów 

biurowych; 

b) Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem co najmniej jednej 

usługi w zakresie sprzątania obiektów biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 

1000 m2 obiekt w okresie ostatnich 12 miesięcy.  

c) wykonawca zobowiązany jest do posiadania, w całym okresie obowiązywania 

Umowy, nieprzerwanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy, na sumę 

ubezpieczeniową co najmniej 200.000 zł.  

 

4. Kryteria oceny -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

1) Cena (C): 100% (100 pkt) - sposób obliczenia wartości punktowej za cenę jest 

opisany w pkt 8.2.; 
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4.2. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena”. 

Liczba punktów przyznanych w tym kryterium zostanie wyliczona wg wzoru:  

C = (C min / C bad) x 100 pkt 

gdzie: 

Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert 

Cbad. – cena brutto badanej oferty. 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie wybrana przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

 

5. Wymagane dokumenty:  

• Formularz ofertowy -  Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, 

• wycena szczegółowa – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 

• Wykaz osób – Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, 

• Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 5 do Ogłoszenia, 

• kopia polisy ubezpieczeniowej. 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zaproszenia w terminie do 13.08.2021 r.  do godz. 1100. 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a 

następnie:  

• złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 

„ORGMASZ” w pok. nr 504  

• lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa  

• lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

zamowienia@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl. Dokumenty powinny być sporządzone w 

postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

7. Istotne postanowienia umowy. 

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do Zaproszenia. 

 

8. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 

 


