
Za cznik nr 4 do Regulaminu 

 
Samodzielny Publiczny  
Zak ad Opieki Zdrowotnej 
ul. Armii Krajowej 34; 97-500 Radomsko                                       

 

ZAPROSZENIE DO SK ADANIA OFERT 

Nr w rejestrze 5/2012 

 

1.  Zamawiaj cy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w Radomsku zaprasza 

do z enia oferty w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci 

szacunkowej poni ej 14 000 euro (netto) na prace polegaj ce na utrzymaniu porz dku i 

czysto ci w dwóch obiektach zarz dzanych przez SP ZOZ w Radomsku, obejmuj ce 

tereny wewn trzne i zewn trzne. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

I. Przychodnia SP ZOZ ul. Przedborska 39/41 
 Powierzchnia wewn trzna: 394 m2, 

 Powierzchnia zewn trzna: 780 m2, w tym: 

o tereny zielone: 200 m2, 

o teren utwardzony: 580 m2. 

 

Godziny wiadczenia us ugi:  

 wewn trz budynku: dni powszednie (pon.-pt.) w godzinach pomi dzy 800 a 2000, 

 na zewn trz budynku: dni powszednie (pon.-pt.) w godzinach pomi dzy 800 a 1400. 

 

a. Wynoszenie odpadów, mycie i dezynfekcja koszy na mieci, wymiana wk adów 

foliowych (1 x dziennie), 

b. Mycie i dezynfekcja umywalek, brodzików, luster, glazury, pisuarów i sedesów  

(1 x dziennie), 

c. Przecieranie na wilgotno powierzchni mebli (1 x dziennie), 

d. Uzupe nianie dozowników rodkami myj cymi i dezynfekuj cymi (wg potrzeb), 

e. Wyk adanie r czników papierowych i papieru toaletowego (wg potrzeb), 

f. Mycie powierzchni pod óg (1 x dziennie), 

g. Mycie i dezynfekcja kratek ciekowych (1 x dziennie), 



h. Mycie i dezynfekcja odstojników (1 x dziennie), 

i. Mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni cian (1 x tydzie ), 

j. Mycie okien (2 x w roku), 

k. Usuwanie zanieczyszcze , utrzymanie porz dku wokó  posesji (codziennie), 

l. Grabienie li ci (wg potrzeb), 

m. Koszenie trawy i przycinanie ywop otu (wg potrzeb), 

n. Podlewanie trawników i ro lin, 

o. Od nie anie chodnika, schodów, podjazdów dla inwalidów i posypywanie piaskiem – 

w sezonie zimowym (wg potrzeb). 

 

II. Przychodnia SP ZOZ ul. Armii Krajowej 34 
 Powierzchnia wewn trzna: 866 m2, 

 Powierzchnia zewn trzna: 850 m2, w tym: 

o Tereny zielone: 300 m2, 

o Teren utwardzony: 550 m2. 

 

Godziny wiadczenia us ugi:  

 wewn trz budynku: dni powszednie (pon.-pt.) w godzinach pomi dzy 800 a 2000, 

 na zewn trz budynku: dni powszednie (pon.-pt.) w godzinach pomi dzy 800 a 1400. 

 

a. Wynoszenie odpadów, mycie i dezynfekcja koszy na mieci, wymiana wk adów 

foliowych (1 x dziennie), 

b. Mycie i dezynfekcja umywalek, brodzików, luster, glazury, pisuarów i sedesów  

(1 x dziennie), 

c. Przecieranie na wilgotno powierzchni mebli (1 x dziennie), 

d. Uzupe nianie dozowników rodkami myj cymi i dezynfekuj cymi (wg potrzeb), 

e. Wyk adanie r czników papierowych i papieru toaletowego (wg potrzeb), 

f. Mycie powierzchni pod óg (1 x dziennie), 

g. Mycie i dezynfekcja kratek ciekowych (1 x dziennie), 

h. Mycie i dezynfekcja odstojników (1 x dziennie), 

i. Mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni cian (1 x tydzie ), 

j. Mycie okien (2 x w roku), 

k. Usuwanie zanieczyszcze , utrzymanie porz dku wokó  posesji (codziennie), 

l. Grabienie li ci (wg potrzeb), 



m. Koszenie trawy i przycinanie ywop otu (wg potrzeb), 

n. Podlewanie trawników i ro lin, 

o. Od nie anie chodnika, schodów, podjazdów dla inwalidów i posypywanie piaskiem – 

w sezonie zimowym (wg potrzeb). 

Wymogi dotycz ce rodków dezynfekcyjnych i higieniczno-sanitarnych oraz warunki 

organizacyjne wynikaj ce ze sposobu wykonania umowy zawiera za cznik Nr 1 do projektu 

umowy. 

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2012 r. na czas okre lony do 30.09.2013 r. 

4. Warunki gwarancji: - 

5. Termin p atno ci: 30 dni od dnia wystawienia faktury 

6. Kryteria wyboru ofert: najni sza cena, do wiadczenie w zakresie wykonywania us ug 

na terenie podobnych obiektów. 

7. Wymagania, jakie powinni spe nia  Wykonawcy zamówienia w zakresie 

dokumentów i o wiadcze :  

Przy odpowiedzi na zaproszenie nale y z : 

 podpisany wzór umowy, 

 odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci 

gospodarczej wystawione nie wcze niej ni  na 3 miesi ce przed terminem z enia, 

 za wiadczenia w ciwego Naczelnika Urz du Skarbowego oraz w ciwego oddzia u ZUS 

lub Kasy Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego odpowiednio, e Wykonawca nie 

zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub zdrowotne, 

wystawione nie wcze niej ni  na 3 miesi ce przed terminem z enia, 

 wykaz prac odpowiadaj cych rodzajem i warto ci  zakresowi powierzonych niniejszym 

zamówieniem us ug porz dkowych z podaniem ich warto ci, przedmiotu i daty oraz miejsca 

wykonywania za ostatnie trzy lata, 

Dokumenty nale y z  w orygina ach wzgl dnie po wiadczonych kopiach przez 

Wykonawc . 
 

8. Sposób przygotowania oferty: Ofert  nale y sporz dzi  na Formularzu Ofertowym 

stanowi cym za cznik do niniejszego Zaproszenia w formie pisemnej i umie ci   

w zabezpieczonej kopercie opisanej w nast puj cy sposób: nazwa i adres Zamawiaj cego, 

nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem:  

Odpowied  na zaproszenie w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

o warto ci szacunkowej poni ej 14 000 euro (netto) na prace polegaj ce na 



utrzymaniu porz dku i czysto ci w dwóch obiektach zarz dzanych przez SP ZOZ  

w Radomsku. 
 

9. Miejsce i termin sk adania ofert:  

Oferty nale y sk ada  w siedzibie zamawiaj cego, w pokoju piel gniarki koordynuj cej do 

dnia 18.09.2012 r. 

10. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  prowadzenia negocjacji z oferentami, o których 

miejscu i czasie zawiadomi oferentów.  

11. Zamawiaj cy ma prawo uniewa ni  post powanie bez podania przyczyn. 

 

 
Dyrektor SP ZOZ w Radomsku 
lek. med. Iwona Wajand 
11.09.2012 r. 

   
 

 
 
 


