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Zaproszenie do złożenia oferty

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu (znak  sprawy: ZR-97/2018 )  
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego
zaproszenia. 

II. Warunki udziału w postępowaniu:  do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni
Wykonawcy,  którzy  wykonali  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,  
co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług sprzątania o wartości co najmniej
20 000,00 zł brutto.

Na  potwierdzenie  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  wypełni  i  załączy  
do oferty wykaz usług. 

III. Kryteria oceny ofert:

100% - cena brutto. Punkty zostaną przyznane zgodnie z wzorem: 

najniższa zaoferowana cena brutto      x   100
   cena brutto w badanej ofercie

IV. Termin realizacji: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. 

V. Forma składania ofert: oferta powinna zawierać skan formularza oferty podpisanego
przez  Wykonawcę  lub  osobę upoważnioną ze  strony Wykonawcy  do złożenia  oferty
(wraz z upoważnieniem), oraz wypełniony wykaz usług. 

VI. Miejsce  i  termin  składania  ofert: ofertę  należy  przesłać  na  adres  e-mail:
przetargi@rckik.radom.pl w terminie do 10 lipca 2018 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 10 lipca 2018 o godz. 12:15.

VII. Osoba  upoważniona  do  kontaktu: do  spraw  merytorycznych  –  Ewa  Jaroszek  
tel. 48 340 10 44, e-mail: przetargi@rckik.radom.pl

VIII. Sposób kalkulacji ceny: Wykonawca winien skalkulować cenę  ryczałtową za 1 miesiąc
usługi brutto oraz łączną wartość usługi brutto na okres 12 miesięcy.

IX. Wizja lokalna: Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu osobistego zapoznania
się  z  pomieszczeniami,  które  będą  sprzątane.  Wizja  lokalna  w  dniu  9  lipca  2018  
w godz.7:00 – 13:00.

X. RAŻĄCO NISKA CENA
a) Jeżeli  zaoferowana  cena  wydaje  się  Zamawiającemu  rażąco  niska  w  stosunku  

do  przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwości  Zamawiającego  co  do możliwości



wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

b) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.

c) Zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli
dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta
zawiera rażąco niską cenę.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  bez  dokonania

wyboru oferty w sytuacjach, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  Zamawiający
zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
2. Zamawiający  może  zamknąć  postępowanie  bez  dokonania  wyboru  oferty  także

wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny. 

......................................................................
                                                                                        (podpis Kierownika jednostki wnioskującej)


