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ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA USŁUGI SPRZĄTANIA W RAMACH PROJEKTU 
PRZEDSZKOLNEGO „Bajkowy świat przedszkolaków” 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na: 

http://bip.backowice-gmina.pl/ 

 

1. Zleceniodawca/Zamawiający:  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BA ĆKOWICE „EDUKACJA I 

PRZYSZŁOŚĆ”  

Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice 

tel: 15/ 868 62 25 fax: 15/ 868 62 25 

 

2. Przedmiot zapytania: 

Zapytanie ofertowe dotyczy: Usługi sprzątania w ramach projektu „Bajkowy świat 

przedszkolaków”: 

- w Punkcie Przedszkolnym w Modliborzycach, 

- w Punkcie Przedszkolnym we Wszachowie. 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Stanowisko pracy podlega dyrektorowi Punktu przedszkolnego. 

 

SPRZĄTANIE CODZIENNE: 

- zamiatanie, odkurzanie sali przedszkolnej, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętu, zabawek, pomocy 

dydaktycznych, parapetów, półek, 

- mycie umywalek, sedesów (wanny, brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących, 

- zmywanie podłóg na mokro z użyciem odpowiednich środków czyszczących. 

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO NAJMNIEJ RAZ W TYGODNIU: 

- zmiana ręczników (pranie i prasowanie), 
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- zmiana fartuchów ochronnych. 

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE CO NAJMNIEJ RAZ W MIESI ĄCU: 

- generalne porządki, w tym w szczególności: mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury, pranie 

firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych, mycie zabawek, sprzętu, mebli, trzepanie 

dywanów, czyszczenie wykładzin. 

 

PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP: 

- odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania 

czystości, 

- zgłaszanie przełożonemu wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu, 

- umiejętne posługiwanie się sprzętem  mechanicznym  i elektrycznym  zgodnie z instrukcją 

użytkownika, 

- używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem, 

- wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

GOSPODARKA MATERIAŁOWA: 

- potwierdzanie odbioru  przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętu, pomocy, znajomość 

stanu posiadania, 

- zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów powierzonych do użytkowania, 

- dbałość o powierzony sprzęt, 

- odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt, odzież ochronną. 

 

SPRAWY OGÓLNE: 

- dbałość o estetyczny wygląd, 

- przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, w tym również w odniesieniu do 

rodziców, 

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora Punktu przedszkolnego (bezpośredniego 

przełożonego) wynikających z organizacji pracy placówki. 

 
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający 

wymaga, aby zamówienia były realizowane przez 2 osoby ze względu na to, że część 
zadań będzie wykonywana równocześnie. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Rodzaj umowy: zlecenie. 
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6. Kryteria sposobu oceny ofert: 100% cena za całość wykonania danej części zamówienia 
tj. za usługi sprzątania w Punkcie przedszkolnym w Modliborzycach/Wszachowie od 
01.02.2014r. do 30.06.2015r. (17 miesięcy) 

7. Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015.  
8. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach miesięcznych. 
9. W ofercie wykonawca poda cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane  

z realizacją zlecenia. 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą do: 31.01.2014r. (czwartek) do godz. 10:00. 
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której 
należy zamieścić następującą informację: Postępowanie w sprawie: Usługi sprzątania w 
ramach projektu  „Bajkowy świat przedszkolaków” . Oferta złożona po terminie zostanie 
zwrócona.  
 
Miejsce złożenia/przesłania dokumentów: 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA  
I PRZYSZŁOŚĆ”, Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice. 
 
Termin wyboru oferty i kryteria oceny:  
a) Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 31.01.2014r. o godzinie 10.15. 
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które 

wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim 
zawarte. 

 
Osoba uprawniona do kontaktów: 
Pan Roman Szczuchniak – prezes STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY 
BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ”, telefon: 15 868 62 08.  
 
 

       

 

      …………………………………………. 

               Podpis prezesa Stowarzyszenia 


