
Zaproszenie do składania ofert 

na usługi w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych Wojewódzkiego  

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 10 

 

I.  Postępowanie: 

Postępowanie o udzielenie tego zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 

EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego i nie jest objęte przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. 

poz. 2164 ). 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania w 

czystości pomieszczeń biurowych, korytarza, łazienek, pomieszczeń socjalnych, 

piwnic i archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie 

przy ul. Dąbrowszczaków 10 o łącznej powierzchni 458,32 m
2
. 

III. Opis powierzchni objętych sprzątaniem: 

 Pokoje biurowe – 323 m
2
 

 Korytarz – 66 m
2
 

 Łazienki – 12 m
2
 

 Pokój socjalny – 6,8  m
2
 

 Archiwum – 39,5 m
2
 

 Piwnica – 11,02 m
2
 

IV. Czynności wykonywane codziennie: 

1. Sprzątanie śmieci, opróżnianie pojemników na śmieci i pojemników z niszczarek do 

dokumentów; 

2. Odkurzanie wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie miejscowych zabrudzeń z 

wykładzin dywanowych; 

3. Wycieranie kurzy z mebli i parapetów; 

4. Mycie podłóg w korytarzu, łazienkach oraz pokoju socjalnym; 

5. Utrzymanie czystości w łazienkach  oraz pokoju socjalnym (w tym: umywalek, luster, 

glazury, sedesów) 

V. Czynności wykonywane okresowo: 

1.  Dwa razy do roku mycie posadzki, wycieranie półek z kurzy i mycie okien w 

archiwum i piwnicy; 

2. Dwa razy w roku całościowe mycie okien i pranie firan; 

3. Raz na kwartał mycie lodówki i zamrażarki w pokoju socjalnym; 

4. Dwa razy w roku  nabłyszczanie i ochrona podłogi PVC w korytarzu; 

5. Dwa razy w roku pranie wykładzin; 



VI. Obowiązki wykonawcy: 

Wykonawca zapewni niezbędny do realizacji umowy sprzęt, materiały, środki czystości we 

własnym zakresie i na własny koszt, między innymi: 

a) profesjonalne środki czystości, środki dezynfekujące, zapachowe i konserwujące oraz 

inne materiały niezbędne do wykonywania zamówienia (w tym: papier toaletowy, 

mydło w płynie) 

b) worki na śmieci o pojemności 35l, 60l, 120l; 

c) profesjonalny sprzęt (np. odkurzacze, maszyny do prania wykładzin, mopy, itp.) 

 VII. Okres realizacji usługi: 

 01.11.2017r. do 31.10.2018r. 

VIII. Miejsce i forma składania ofert: 

1. Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na 

załączonym formularzu; 

2. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty 

związane z  realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Ofertę, należy złożyć do 06.10.2017r. za pośrednictwem: 

* faksu ( na numer 89 5274251 ),  

* poczty elektronicznej email: olsztyn@ih.olsztyn.pl;  

* poczty, poczty kurierskiej;   

* osobiście w siedzibie Zamawiającego.  

 

4.  Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane 

VI.  Osoby upoważnione do kontaktu  

 - Justyna Krzeszewska – Główna Księgowa Tel. 89 5272765 w. 32 

 

 


