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Sosnowiec, 17.12.2012 r. 

 

 

Zapytanie cenowe nr 27/2012/ZC dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro  
 

 

Nazwa zamawiającego:  Dom Pomocy Społecznej nr 2 

Adres zamawiającego:  ul. Jagiellońska 2, 41-200 Sosnowiec 

 

Nazwa Wykonawcy:   ………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy:   ………………………………………………………………………… 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 27/2012/ZC o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą 

o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi skutecznej dezynsekcji i deratyzacji w 2013 roku 

w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. Usługi 

powinny być wykonana z wykorzystaniem efektywnie działających preparatów 

bezzapachowych, nie pozostawiających śladów, nietoksycznych, bezpiecznych dla ludzi, 

dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi oraz 

pomieszczeniach przygotowywania i przechowywania żywności.  

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu pomieszczeń objętych 

przedmiotem zamówienia. 

1.3. Usługi dezynsekcji i deratyzacji wykonywane mogą być w godzinach od 9 do 15. 

1.4. Jeżeli zabiegi dezynsekcji lub deratyzacji okażą się nieskuteczne Wykonawca 

zobowiązuje się do ich ponownego wykonania w najpóźniej w następnym dniu 

roboczym od dnia zgłoszenia reklamacji bez dodatkowego wynagrodzenia. 

1.5. Zamawiający wymaga aby z każdego zabiegu Wykonawca sporządził protokół 

powykonawczy. 

1.6. Prace dezynsekcyjne i deratyzacyjne obejmują następujące pomieszczenia: 

 Dezynsekcja roczna – wszystkie pomieszczenia budynku min.: kuchnia, jadalnia, 

magazyny, pralnia, warsztat, garaż, pomieszczenie kierowcy, pomieszczenie 

gospodarcze, pomieszczenie gospodarcze na zewnątrz, pokoje mieszkańców (81 

pomieszczeń), łazienki ogólnodostępne (15 pomieszczeń), kuchenki pomocnicze (3 

pomieszczenia), 9 pomieszczeń biurowych, recepcja, hol i korytarz na parterze, 

biblioteka, piwnica, wymiennikownia, archiwum, świetlica, hole i korytarze na I i II 

piętrze.  

 Dezynsekcja kwartalna : kuchnia, jadalnia, magazyny, pralnia, warsztat, garaż, 

pomieszczenie kierowcy, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie 

gospodarcze na zewnątrz.  
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 Deratyzacja: magazyny, pion wodno kanalizacyjny na parterze, warsztat, dwie 

studzienki kanalizacyjne na zewnątrz budynku, 8 karmików deratyzacyjnych na 

zewnątrz wraz z comiesięczną obsługą obejmującą uzupełnianie materiału i 

czyszczenie karmików.  
2. Termin i sposób realizacji zamówienia: 

Zamówienie Wykonawca zobowiązany jest wykonać w następujących terminach: 

2.1. Dezynsekcja roczna – I kwartał 2013 

2.2. Dezynsekcja kwartalna 

 II kwartał 2013 

 III kwartał 2013 

 IV kwartał 2013 

2.3. Deratyzacja kwartalna 

 I kwartał 2013 

 II kwartał 2013 

 III kwartał 2013 

 IV kwartał 2013 

3. Warunki wynagrodzenia i płatności: 

3.1. Wykonawca wynagradzany będzie ryczałtowo po wykonaniu wszystkich zabiegów 

zgodnie z ofertą złożoną na załączniku nr 1.  

3.2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu każdego etapu zamówienia (rocznego lub 

kwartalnego), w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku.  

4. Kryteria oceny: 

Kryterium oceny jest najniższa cena. W ramach kryterium najniższa cena porównywane 

będą wartości brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.  

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty na realizację zamówienia należy składać do dnia 24.12.2012 r. do godziny 1500  

pisemnie na adres jednostki. 

6. Osoby do kontaktu: 

6.1. Paweł Bochenek – tel. 32/292-32-39 wew. 13, bochenek@dpsnr2.pl, 

6.2. Halina Kielijan     – tel. 32/292-32-39 wew. 14,  

7. Postanowienia końcowe: 

7.1. W celu rzetelnego ustalenia ceny zamówienia zalecana jest wizytacja budynku. 

Wykonawcy proszeni są o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. Za przeprowadzenie 

wizytacji Wykonawca nie pobiera żadnych opłat. 

7.2. Firma\osoba, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zostanie o tym poinformowana 

odrębnym pismem.  

7.3. Złożenie oferty oznacza akceptacje wszelkich postanowień umowy bez zastrzeżeń. 

7.4. Zapytanie cenowe wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Domu 

www.dpsnr2.pl 

8. Załączniki: 

8.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,     
8.2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 

                          …………………..…..…………………………………….  
                                                                              podpis Kierownika Zamawiającego  
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