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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania 
zamówień o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
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OGŁOSZENIE O PRZEATGU PUBLICZNYM 

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE  PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 

 

Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu                          

w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór 

1) opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem postępowania  jest utrzymanie w czystości pomieszczeń Poradni.  Zadanie zostało 

podzielone na części: 

1. Utrzymanie czystości pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu                                      

i Współuzależnienia/Poradni Zdrowia Psychicznego w Kamiennej Górze przy ul. Kościuszki 6. 

2. Utrzymanie czystości pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu                                      

i Współuzależnienia w Dusznikach Zdroju przy ul. Sprzymierzonych 11. 

3. Utrzymanie czystości pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu                                       

i Współuzależnienia w Świebodzicach przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 3-7. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie co należy zaznaczyć na formularzu oferty. 

Prace porządkowe polegać będą na: myciu okien co najmniej raz w miesiącu, odkurzaniu ścian, 
zamiataniu i myciu podłogi, odkurzaniu mebli biurowych i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu, 
segregowaniu i wynoszeniu śmieci, myciu toalet i sanitariatów.  

Wykonywanie usługi powinno odbywać się w takich godzinach  by nie kolidowało ono z prowadzonymi 
zajęciami. Sugerowane godziny to 16:00 – 20:00. 

Środki czystości i sprzęt do wykonania ww. czynności zapewnia Zamawiający. 

Przewiduje się nie więcej niż 50 godz. pracy w miesiącu w każdej Poradni. 

2) termin wykonania zamówienia:  

od 10.07.2020r. do 09.07.2021r. 

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami:  
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W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór. Zamawiający 

również dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer 74/8450290 lub 

pocztą elektroniczną:  przetargi@zlo.czarnybor.pl. 

W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub pocztą elektroniczna wymaga się  

telefonicznego powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego. 

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Wadium nie jest wymagane. 

7) termin związania ofertą:  

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

8) opis sposobu przygotowywania ofert:  

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do 

ogłoszenia. 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną.  

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

Ofertę należy złożyć w sekretariacie  Zakładu Lecznictwa Odwykowego ul. Parkowa 8,            

58-379 Czarny Bór, budynek administracyjny (oficyna) -  pokój nr 103a. Na kopercie należy 

umieścić napis „Przetarg publiczny dotyczący wyboru Wykonawcy na utrzymanie w czystości 

PTUiW w Świebodzicach/Dusznikach Zdroju/Kamiennej Górze (podkreślić miejsce 

wykonywania zlecenia). Oferty mogą być również składane pocztą, pocztą elektroniczną na 

adres: przetargi@zlo.czarnybor.pl lub faksem pod nr 74 8450 290. 

W przypadku składania oferty faksem lub pocztą elektroniczna wymaga się  telefonicznego 

powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego. 

Oferty należy składać do dnia 26-06-2020r. godz. 09:00.  

Otwarcie ofert nastąpi 26-06-2020r. godz. 09:15 w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, sala konferencyjna - pokój nr 

103a/3. 

10) opis sposobu obliczenia ceny:  

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz 
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obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna 

zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać 

wszystkie uwarunkowania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. W cenie powinny 

być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie 

z podatkiem od towarów i usług – VAT. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu 

Oferty . Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę 

zamówienia. 

Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej winna 

zawierać należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek 

dochodowy, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany byłby 

naliczyć i odprowadzić. 

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 

l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
Kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta 

1) Cena ( C ) 100 % 100 punktów 

Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ). 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

 

 

       
 
 
gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

C i cena oferty „i" 
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena". 

 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę 
za realizację zamówienia czyli uzyska największą ilość punktów. 
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 C min  

Pi (C)  = -------------     Max (C) 

 C i  
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Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 2. 

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda 

wniesienia zabezpieczenia:  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach:  

Wzór umowy – załącznik nr 2. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 

euro, udostępnionego na stronie internetowej www.zlo.czarnybor.pl oraz przepisami ustawy z dnia          

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku a złożona oferta nie stanowi oferty w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty, 

2.  Wzór umowy 

3. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych. 

 

 

 

….…………………………………………… 
Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
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Załącznik nr 1.  

FORMULARZ OFERTY 

OFERTA 

W związku z przetargiem publicznym na  utrzymanie w czystości Poradni                                                        
w Świebodzicach/Dusznikach Zdroju/Kamiennej Górze  ZLO/ZPP/11/2020 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………….. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ujętym w zapytaniu, 
zgodnie z podanymi niżej stawkami: 

Oferowana cena netto/ 1 godz. wynosi………. ………..……PLN, 

Słownie………………………………………………………….…PLN 

Podatek VAT………………………………………………………% 

Oferowana cena brutto/1 godz. wynosi………….………….PLN 

Słownie………………………………………………………….…PLN 

 

2. Akceptujemy niezmienność cen podanych w Ofercie przez okres trwania umowy. 
3. Akceptujemy  30 dniowy termin płatności licząc od daty przekazania Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany. 
6. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w zapytaniu. 

 

……………………………………. 

Data, podpis i pieczęć upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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           Załącznik nr 2 

UMOWA NR 
 

UMOWA  NR ZLO/KN.U…./2020 

zawarta w dniu …………….. w Czarnym Borze pomiędzy:  

Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu z siedzibą w Czarnym Borze przy                        
ul. Parkowej 8 , reprezentowanym przez mgr Jacka Kasprzaka zwanym dalej Zleceniodawcą,  

 

Imię i Nazwisko/Firma……………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniobiorcą,  

następującej treści: 

§ 1 

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do wykonania następującego zlecenia: utrzymania w 
czystości pomieszczeń oraz części wspólnych budynku, w którym mieści się Poradnia Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia w …………..przy ul. ……………... 

§ 2 

Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie określone w §1 w okresie od 10.07.2020r. do 09.07.2021r. 

§ 3 

Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy wszelkich materiałów do wykonywania czynności określonych w § 1.  

§ 4 

Zleceniobiorca za wykonanie czynności określonych w §1 otrzyma  wynagrodzenie w wysokości ...zł. brutto za 1 
godzinę (słownie …...brutto).  

§ 5 

1. Strony ustalają, że potwierdzeniem wykonywania zlecenia będzie zestawienie przepracowanych godzin, 
przedkładanych Zleceniodawcy w formie tabeli, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Tabela przedłożona będzie nie później niż w chwili przedłożenia rachunku.  

3. Prawidłowo wystawiony dokument będzie podstawą wypłaty wynagrodzenia. 

§ 6 

Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dostarczenia faktury 
VAT/rachunku. 
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§ 7 

W przypadku nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo obciążenia 
Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 5% wartości umowy. 

 

§ 8 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez 
zgody Zleceniodawcy. 

§ 9 

Zleceniodawca wyznacza Pana/Panią……...do sprawdzania wykonywanej pracy przez Zleceniobiorcę. 

§ 101 

1. Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i 
ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych nieprawidłowości. 

2. Obowiązek uiszczania składek ZUS obciąża w całości Przyjmującego zamówienie oraz ponosi on 
konsekwencje prawne związane z brakiem prawidłowego uregulowania wskazanych kwestii. 

§ 11 

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania 
Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu pełnionych przez niego czynności objętych niniejszą umową. 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy 
właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 15 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 Zleceniobiorca                                            Zleceniodawca 

 

                                                           
1 Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
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...................................                                     ............................... 

 

Załącznik nr 1 do umowy….. 
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          Załącznik nr 3. 

     

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze jest Pani Justyna Florian kontakt: e-mail: 

iod@zlo.czanybor.pl, tel. 748450125 wew. 34; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w 

celu realizacji zawartej umowy, 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym w związku z ogłoszeniem o przetargu publicznym 

na utrzymanie w czystości Poradni w Świebodzicach/Dusznikach Zdroju/Kamiennej Górze, 

znak ZLO/ZPP/11/2020 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie 

roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z umową. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz uprawnione 

podmioty, w zakresie i celach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, 

organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną 

podstawę prawną). Podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską. Podmioty, 

które świadczą nam usługi prawne. Podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora. 

 Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej 

celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w 

którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie 

danymi. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 
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30.000 euro. 
 
 
 

 podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenie postępowania, 

oceny ofert i wyboru Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa oraz realizacji umowy. 

 Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

Nie przysługuje Pani/Panu: 

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), 17 ust. 3 lit. e) RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

bowiem podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że ich przetwarzanie narusza przepisy 

RODO. 

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o 

których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana 

dane nie będą profilowane. 

 

 

 


		2020-06-18T09:59:24+0200




