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Przemyśl, dnia 11.03.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/01 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl  

NIP: 795-232-82-37, REGON: 651552451  

KRS: 0000215398 

II. Rodzaj zamówienia:  

Kompleksowych usług porządkowych sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, 

ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych w  Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A. w budynku przy ul. Księdza Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Rozeznanie rynku 

IV. Nazwa zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Kompleksowych usług porządkowych sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, 

ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych w  Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A. w budynku przy ul. Księdza Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia będzie obejmował: 

Świadczenie kompleksowych usług porządkowych sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń 

biurowych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych przez Przemyska Agencje Rozwoju 

Regionalnego S.A. w budynku przy ul. Księdza Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu, co najmniej 2 razy  

w tygodniu. Powierzchnia pomieszczeń Zamawiającego objętych usługą wynosi ok. 510 m2. 

Utrzymanie czystości  wokół budynku PARR S.A., jak również  na parkingu PARR S.A., przez co najmniej 

2 razy w tygodniu. 

VI. Termin realizacji zamówienia:  

Od 1 kwietnia 2019 r.  

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Dysponują odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym umożliwiającym realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia. 

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców  powinien 

przedłożyć uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione 

w pkt. VIII.1 
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VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga): 

Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Kryterium nr 1 - cena waga kryterium: 100 % 

IX. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

1. Kryterium: Cena netto  (waga 100 %) 

1) Punkty w kryterium „Cena netto” (C) 100%  będą rozpatrywane na podstawie ceny netto, podanej 

przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

2) W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za przedmiot zamówienia. 

3) Cenę jednostkową rozumie się miesięczną cenę netto świadczonej usługi 

4) Cenę netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Cena netto powinna być wyrażona w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia finansowe między 

Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.  

6) Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść 

w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 

7) Punkty przyznawane za kryterium K1 – Cena netto będzie liczona wg następującego wzoru: 

𝑃𝑖(𝐶) =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
 x 100 % 

gdzie: 

Pi (C) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena netto" 

C min - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 

Ci - cena oferty ocenianej "i" 

7) Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena netto" – 100 pkt. 

X. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:  

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15.00  

2. Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej, kurierem lub gońcem. Ofertę 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. 

Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl (sekretariat, pokój nr 26, I piętro).  

3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu: 25.03.2019 r. o godz. 15.15 - w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 25 (I piętro), ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl. 

5. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania ofert 

i wyborze najkorzystniejszej oferty. 

6. Termin związania ofertą: 7 dni kalendarzowych od ostatecznego terminu składania ofert. 

XI. Informacja na temat sporządzania i formy składania ofert:  

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej  na wzorze stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

4. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy wypełnić odręcznie lub 

komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w sposób czytelny. 

5. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie 

obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości 
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dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami 

dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz 

zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia  

6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: omyłki, formularz oferty ponownie skopiować 

i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt, itp. 

7. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na 

uprzednio przygotowaną treść oferty. 

8. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma 

charakter porządkowy. 

9. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana. 

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (z jedną ostateczną ceną). Złożenie przez Wykonawcę 

więcej niż jednej, spowoduje odrzucenie oferty/ofert złożonych przez tego Wykonawcę.  

11. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej 

pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na 

Zamawiającego i oznaczonej napisem: 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl  

Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr PARR/19/01 

Nie otwierać przed godziną 15.15 dnia 25.03.2019 r. 

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed 

wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską 

za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać złożoną ofertę 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed terminem składania ofert i złożyć 

nową ofertę. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być złożone na adres Zamawiającego. 

13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

14. Zamawiający odrzuci  i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert niespełniających warunków 

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożonych po terminie. Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

2. zmiany warunków udzielenia zamówienia; 

3. zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy; 

15. Unieważnienia postępowania - w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający ma przewidzianą na sfinansowanie tego zadania, chyba 

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

16. W przypadkach, o których mowa w pkt 17 powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

XIII. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej 

XIV. Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających: 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
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XV. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.  

3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.  

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami: 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Lucyna Maślany, telefon: (16) 633 63 88  

wew. 1. 

2. Zapytania w sprawie niniejszego postępowania można składać wyłącznie pisemnie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: info@parr.pl 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane mu w sposób 

inny niż opisany powyżej.  

4. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże 

Wykonawcy, który złożył zapytanie drogą elektroniczną (na adres, z którego wysłane zostało 

zapytanie) oraz zamieści odpowiedzi na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało 

niniejsze zapytanie.  

5. Zamawiający zastrzega, że odpowiedzi zostaną udzielone na pytania, które wpłynęły nie później do 

dnia 22.03.2019r. do godziny 15:00. Pytania nadesłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. 

XVII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić  

w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.  

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

XVIII. Informacje dodatkowe:  

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z  Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów. 

XIX. Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wzór 

Załącznik nr 2  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór 


