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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 €. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzi się z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. 

ustawy.  

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:`  

Powiat Trzebnicki, 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6,                        

NIP  915-16-05-763 - Dom Pomocy Społecznej, 55-120 Oborniki Śląskie,                                                  

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 33  

www.dpsobornikislaskie.pl 

tel. 71 310 23 99, 71 310 10 38 e-mail: pa@dpsobornikislaskie.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z 

filią w Rościsławicach (adresy: ul. Wyszyńskiego 33, 55-120 Oborniki Śląskie oraz  

ul. Polna 43, Rościsławice). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowych usług pralniczych (CPV 

98310000-9 ) dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach 

to jest odbiór asortymentu (załącznik nr 1) z Domu Pomocy Społecznej w Obornikach 

Śląskich z filią w Rościsławicach (adresy: ul. Wyszyńskiego 33, 55-120 Oborniki Śląskie 

oraz ul. Polna 43, Rościsławice), dezynfekcję, moczenie, pranie, krochmalenie, suszenie, 

prasowanie, maglowanie oraz dostawa czystego asortymentu do pralni Zamawiającego, z 

której asortyment został odebrany. 

Ilość asortymentu przeznaczonego do usług pralniczych wyniesie ok. 25800 kg w okresie 

trwania umowy (załącznik nr 1). Ilości asortymentu podane w formularzu cenowym są 

wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. 

 

    Warunki usługi: 

 Odbiór oraz dostawa czystego asortymentu dwa razy w ciągu tygodnia (wtorek 

i piątek) własnym transportem Wykonawcy – z pomieszczeń pralni Domu 

Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adresy: ul. 

Wyszyńskiego 33, 55-120 Oborniki Śląskie oraz ul. Polna 43, Rościsławice) od godz. 

08:00 do godz. 14:00, 

 Usługi pralnicze wykonane będą z pełnym wykończeniem: dezynfekcja, 

moczenie, pranie, krochmalenie, suszenie, prasowanie, maglowanie. 

 Brudny asortyment odbierany będzie w workach wraz z protokołem 

przekazania. 

 Asortyment będzie pakowany rodzajowo, będzie ważony (kg) i liczony (szt.) 

 Czysty asortyment winien być dostarczany Zmawiającemu zgodnie z 

wymogami sanitarnymi, 



 Czysty asortyment winien być wyprasowany lub wymaglowany po wypraniu 

oraz popakowany rodzajowo w sposób zabezpieczający przed zagnieceniem i 

wtórnym zanieczyszczeniem, 

 Czysty asortyment będzie liczony (szt.), ważony (kg) co zostanie stwierdzone 

w protokole odbioru. 

 Asortyment winien być prany zgodnie z wymogami sanitarnymi, 

dezynfekowany termicznie lub chemicznie z uwzględnieniem zanieczyszczeń 

organicznych i nieorganicznych, 

 Za zanieczyszczenie asortymentu w cyklu prania lub prasowania z winy 

piorącego lub za ich zagubienie Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

materialną. 

 

      3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

      4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Termin związania ofertą – 30 dni. 

 

Warunki realizacji zamówienia:  
 

Szczegółowe warunki zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia  

 

IV. Wymagania od wykonawców (załączniki do formularza oferty):  

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 2) 

2. Warunki udziału w postępowaniu : 

a) nie  zaleganie w opłatach ZUS i US; 

b) posiada uprawnienia do  wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia. 

c) posiada wiedzę i doświadczenie. 

d) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

e) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osobami posiadającymi 

uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia). 

f) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:  

 dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 2a 

niniejszego zaproszenia, mogą być oryginał lub kserokopia, potwierdzona przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem, zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu 

Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.  

 dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 2b 

niniejszego zaproszenia, muszą być oryginał lub kserokopia, potwierdzona przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej 

 wypełniony załącznik cen ofertowych, 

 zaakceptowany wzór umowy, 

 podpisane oświadczenie Wykonawcy (na potwierdzenie punktów 2 c, d, e, f), 

 opinia Inspektora Sanitarnego w zakresie wykonywania usług objętych zamówieniem 

tj. pranie i transport asortymentu 



4. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą za pomocą faksu lub drogi elektronicznej z jednoczesnym 

potwierdzeniem na żądanie. 

 

V. Okres trwania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

VI. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe. 

1. Poniższą ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim w sekretariacieDomu 

Pomocy Społecznej w filii w Rościsławicach, ul. Polna 43  na załączonym „Formularzu 

Oferty” do dnia 22.11.2019 r. do godziny 12:00, 

2. Ofertę należy opakować w kopertę, zaadresować na Zamawiającego i opisać:  

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w 

Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adresy: ul. Wyszyńskiego 33, 55-120 

Oborniki Śląskie oraz ul. Polna 43, Rościsławice). 

3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty 

wg kryterium: 

cena – 100% - wartość brutto w skali rocznej 

Oferta najkorzystniejsza spośród wszystkich - nie odrzucona, otrzyma 100 punktów, 

pozostałe proporcjonalnie mniej według obliczenia jak poniżej. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: 

Wartość punktowa ceny wyliczona będzie według wzoru: 

 

Ilość punktów = (C min /C n) x 100 pkt 

gdzie: 

C min – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych, 

C n – cena ogółem brutto ocenianej oferty. 

Z wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 
 


