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Znak: POKL.0420.2.7.2014 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  
 

Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju zaprasza do złożenia oferty  na realizację usługi sprzątania  
w związku z realizacją Projektu pt.: „Kraina Przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet - IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
 
1. Zamawiający: Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju, ul. Różana 2, 28-100 Busko – Zdrój, 

tel. 41/ 378 45 36, e-mail: oswiata@zopis.busko.pl. 
2. Przedmiot zamówienia: usługa sprzątania w pomieszczeniach Oddziału Zamiejscowego Publicznego 

Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie na podstawie umowy – zlecenia (średnio 88 
godzin miesięcznie). 

3. Wymagania:  
1) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, 
2) dyspozycyjność, 
3) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi (książeczka z aktu-

alnymi badaniami do celów sanitarno – epidemiologicznych – obowiązuje od dnia zatrudnienia), 
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych, 
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.  

4. Zakres obowiązków: 
 sprzątanie pomieszczeń Przedszkola i korytarza szkolnego prowadzącego do nich, 
 utrzymanie w czystości sprzętów i urządzeń, 
 utrzymywanie porządku na zewnętrz budynku, w obrębie wejścia do Przedszkola (zamiatanie, usuwanie śmie-

ci, odśnieżanie), 
 udział w innych pracach związanych z funkcjonowaniem Przedszkola i wykonywanie poleceń nauczycieli i osób 

zarządzających. 
Szczegółowy zakres czynności zostanie zawarty w umowie – zleceniu. 

5. Termin realizacji usługi i forma rozliczenia: 
1) termin realizacji usługi: od lutego 2014 r. (dokładny termin zostanie ustalony później) – do 30 czerwca 2015 r. 

(we wszystkie dni robocze), 
2) strony ustalają miesięczny okres rozliczeń za usługę - rachunek będzie wystawiany z dołu, na koniec 

każdego miesiąca kalendarzowego i będzie opiewać na wartość przeprowadzonej usługi w danym mie-
siącu, 

3) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu  
14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionego rachunku w siedzibie Zamawiającego. 

6. Kryterium wiodące oceny ofert: koszt usługi.  
7. Miejsce i termin składania ofert: 
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Ofertę należy złożyć na formularzu oferty w sekretariacie ZOPiS w Busku - Zdroju, ul. Różana 2, 
w okresie: od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej do 30 stycznia 2014 r., do godz. 
900  w formie pisemnej (osobiście lub listownie na podany adres).  

Tylko oferty kompletne, zawierające wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
zostaną dopuszczone do oceny. 

Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrana oferta z najniższym kosztem realizacji 
usługi, spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym. 

Po złożeniu ofert 30 stycznia 2014 r. o godz. 915 odbędą się negocjacje cenowe.  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów 

ubiegających się o zlecenie usługi wskazując nazwę i adres tego oferenta, którego ofertę wybrano oraz 
cenę usługi. 

Termin związania ofertą – 30 dni. 
 
Formularz ofertowy powinien być własnoręcznie podpisany przez osobę składającą ofertę, a do-

kumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez oferenta klauzulą ,,za zgodność  
z oryginałem’’ i własnoręcznym podpisem. 

 
Załączniki: 
 Formularz ofertowy  - wzór w zał. 
  Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie. 
 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

                                                                             
 
   
 
                                                                                                                     


