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Nysa, dnia 24.11.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie zaprasza do złożenia oferty na
codzienne (od poniedziałku do piątku w godz. 14¹⁵ - 20°°) sprzątanie pomieszczeń Stacji w okresie od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Całkowita powierzchnia do sprzątania to około 400 m² i 180 m²
okien.
W ramach usługi sprzątania wykonawca ma obowiązek wykonywania następujących prac i czynności:
1) Utrzymanie w należytej czystości pomieszczeń Stacji w tym w szczególności:
- zamiatanie i mycie podłóg
- mycie drzwi i ościeżnic
- wycieranie kurzu z mebli, parapetów oraz z wszelkich urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu
- mycie okien
- opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków
- mycie toalet i klatki schodowej
- sprzątanie części piwnicy, chodnika przed i na posesji oraz schodów przed Stacją według
potrzeb
- uzupełnianie środków higienicznych (mydło, ręczniki, papier toaletowy i kostki zapachowe
do WC).
2) Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby pomieszczenia były
utrzymane w należytym porządku i czystości.
3) Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia środki czystości oprócz papieru
toaletowego, ręczników, mydła i kostek zapachowych do WC.
Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferta powinna zawierać kwotę wynagrodzenia brutto miesięcznie z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę wg zasad wynikających z ustawy z dnia 22.07.2016 r. „o zmianie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U.z 2016 r.poz.1265) .
Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na usługę sprzątania” do dnia
09.12.2016 r. w sekretariacie (pok.1).
Kryterium wyboru będzie najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pssenysa.pl .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku pytań proszę o kontakt z panią Drobik Wiolettą pod nr telefonu 77 435 25 53 wew. 32 .
Uwaga:
Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

