
                                                                                      

 

WSPR SP ZOZ  
w Suwałkach 

ZAPYTANIE    OFERTOWE     
Nr OT 332-15-22 

Próg zamówienia: od 5  do 50 tyś. zł 

 
Dane  oferenta:                                       internet 

Dane  zamawiającego: 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Suwałkach ul. Mickiewicza 11, kod 16-400 Suwałki, tel. 0-87 566 22 68, fax.0-87 563 18 72,  e-
mail: wsprsuwalki@wp.pl) 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem postępowania jest: 
a) sprzątanie  pomieszczeń w ZPD w Augustowie przy ul. Rosiczkowej 2,  
b) do zakresu sprzątania należy: mycie podłóg, usuwanie kurzu z mebli i urządzeń 

znajdujących się w pomieszczeniach ZPD, mycie ścian  wyłożonych glazurą, odkurzanie 
mebli tapicerowanych oraz wykładzin, 

c) sprzątanie należy wykonywać trzy razy w tygodniu z wykorzystaniem własnych środków 
chemicznych, 

d) sanitariaty, prysznice i umywalki, oprócz sprzątania należy dezynfekować, 
e) raz na 6 miesięcy należy umyć okna w pomieszczeniach ZPD, 
f) usługi  sprzątania pomieszczeń należy wykonywać 3 razy w tygodniu  po minimum 5 

godzin,   w  dni  ustalone   przez  Koordynatora  ZPD   w   Augustowie. 
 
 

Termin realizacji zamówienia: 
wybrany oferent zobowiązany będzie do wykonania w/w usługi  w okresie od  01.01.2023r. do 
31.12.2024 roku.  
 
Kryterium oceny ofert :      podstawą oceny będzie stawka za 1 godzinę sprzątania -  cena 100 % 

Inne istotne warunki zamówienia: 

a)  wymagana jest należyta staranność przy realizacji w/w usługi; 

  b)  w formularzu ofertowym należy podać cenę  netto  za 1 godz. sprzątania; 

Pytania można kierować pod tel. 0-87 566 22 68 do Działu OT WSPR SP ZOZ w Suwałkach. 

Ofertę   prosimy   przekazać do dnia: 19.12.2022r. do godz. 09.00  w formie pisemnej z  
wykorzystaniem Formularza ofertowego do sekretariatu WSPR SP ZOZ w Suwałkach ul. 
Mickiewicza 11 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres wsprsuwalki@wp.pl. W 
przypadku wybrania Państwa oferty, oryginał oferty należy dostarczyć do sekretariatu WSPR 
SPZOZ w Suwałkach w ciągu trzech dni od otrzymania informacji. 

Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia:    19.12.2022r. o godz. 10.00 . 

Załączniki:            
zał.nr  1    Formularz ofertowy wykonawcy 
 
Suwałki  12.12.2022r. 
                                                                                                        Bogdan Bezdziecki 
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