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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 24/11/20/MDD z dnia 24.11.2020 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

na usługi w zakresie sprzątania 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości 
pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych siedziby Fundacji WWF 
Polska znajdującej się przy ul. Usypiskowej 11 w Warszawie. 
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.  
 

II. Kod CPV 

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków  
90911300-9 - Usługi czyszczenia okien 
90919200-4 - Usługi sprzątania biur 
 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania usługi od dnia 02.02.2021 do 24.01.2023. Przedmiot zamówienia wykonywany 
będzie z częstotliwością: trzy razy w tygodniu (tj. w poniedziałki, środy i piątki) w uzgodnionych 
godzinach, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 
1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.90).  
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. oddelegują do wykonania usługi co najmniej jedną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres obowiązywania Umowy,  
 
W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu;  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przeprowadzenie kontroli Wykonawcy, w zakresie 
realizacji obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, do Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

2. posiadają co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie, z zakresu prowadzonej 
działalności z użyciem ekologicznych/biodegradowalnych środków czystości.  

 
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wybrany Wykonawca przedstawi na wezwanie 
Zamawiającego faktury zakupu ekologicznych/biodegradowalnych środków czystości. Zakupione 
produkty powinny być opatrzone wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym i być przyjazne dla 
środowiska. 
Wymogi ekologiczne w zakresie wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla danego 
produktu muszą być zgodne z:  
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• uniwersalne środki czyszczące, w tym środki czyszczące do okien oraz środki czyszczące do urządzeń 
sanitarnych (decyzja Komisji 2005/344/WE) 
• detergenty pralnicze (decyzja Komisji 2003/200/WE)  
• detergenty do ręcznego zmywania naczyń (decyzja Komisji 2005/342/WE)  
• detergenty do zmywarek do naczyń (decyzja Komisji 2003/31/WE)" 
 

V. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

1. Oferta Wykonawcy na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2  
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3)  

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4)  
4. Referencje na potwierdzenie wskazanego doświadczenia 

 

VI. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób 

przyznawania punktacji 

 

a. Cena – 80%  

 

Sposób dokonywania oceny: 
 

 CminA  

CA =             
CoA 

* 80 pkt. 

gdzie: 

CA – wartość punktowa ocenianego kryterium 

CminA   – najniższa cena ze złożonych ofert 

CoA – cena ocenianej oferty 

 

b. Doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości 

pomieszczeń biurowych – 20% 

 

Sposób dokonywania oceny: 

 

1 rok doświadczenia 5 pkt  

2 lata doświadczenia 10 pkt  

3 lata doświadczenia  15 pkt  

4 i więcej lat doświadczenia  20 pkt  

 

Na potwierdzenie wskazanego doświadczenia Wykonawca wraz z ofertą przedstawi referencje 

wystawione przez podmioty na rzecz których należycie wykonał usługi.  
 

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawiać będą taką samą punktację, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, 
do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej. 
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VII. Sposób obliczania ceny 

1. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w 
polskich złotych. 

2. Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca 
powinien wykonać z należytą starannością. 

3. Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w 
celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu 
całkowitego, jaki poniesie Zamawiający. 

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: office@dabska.legal  
2. Ofertę należy złożyć dnia 4 grudnia 2020 do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje 

data doręczenia na pocztę mailową. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru 
referencyjnego Zapytania ofertowego.   

5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym 
etapie postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej oceny złożonej oferty. 

 

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców którzy: 
1. są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu składa oświadczenie zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

X. Tryb udzielania wyjaśnień  

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 
zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e‐mail:  office@dabska.legal.  

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, które opublikuje przy właściwym postępowaniu na 
swojej stronie internetowej: https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi. 

 

XI. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

mailto:office@dabska.legal
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Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany 
Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 
 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory: 
 

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 1a Wyszczególnienie i częstotliwość wykonania czynności kompleksowej 

obsługi w zakresie utrzymania czystości 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


