KRAKODLEW Spółka Akcyjna
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polska
odlewnia żeliwa szarego, sferoidalnego i wermikularnego

o

ZO/KO/01/2015

Kraków 2015-07-09

Zapytanie ofertowe nr: ZO/KO/01/2015

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni Spółki
Krakodlew S.A.

Sekretariat Zarządu:
Tel: 48 12 378-76-01
Fax: 48 12 378-76-99
dn@krakodlew.com.pl

Dział Marketingu:
Tel: 48 12 378-76-25
Fax: 48 12 378-76-98

http://www.krakodlew.com.pl/

Dział Zaopatrzenia:
Tel: 48 12 378-76-07

PKO BP Oddział Kraków
97 1020 2906 0000 1902 0014 1465
08 1020 2906 0000 1102 0022 8916

Kapitał zakładowy i wpłacony: 1.435.000,00 PLN

Dział Technologiczny:
Tel: 48 12 378-76-20
Fax: 48 12 378-76-99

Regon: 350821059
NIP: 678-101-02-25
KRS-0000189762
Sąd rejonowy Kraków-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1.

Zamawiający:

KRAKODLEW Spółka Akcyjna, ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
Strona internetowa: www.krakodlew.com.pl
Nr telefonu: +48 12 378 76 01; Nr faksu: +48 12 378 76 99
REGON: 350821059; NIP: 678 – 101 – 02 – 25; KRS: 0000189762.
2.

Tryb postępowania:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności oraz przejrzystości
i podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
2) Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).
3) Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.
4) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZO/KO/01/2015

3.

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni Spółki Krakodlew S.A.

4.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
2015-07-09

5.

Termin złożenia ofert:
2015-07-30

6.

Kryteria wyboru oferty:
Cena: 100%

7.

Okres ważności oferty:
45 dni

8.

Oferta powinna zawierać, co najmniej:
- nr i tytuł zapytania ofertowego,
- termin ważności oferty,
- warunki płatności ,
- cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji,

Wraz z ofertą zgodną z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 niniejszego zapytania, Oferent
składa oświadczenia: o posiadanych uprawnieniach (załącznik nr 3) i o poufności (załącznik nr 4).
Rozpatrywane będą wyłącznie Oferty przygotowane zgodnie z powyższymi wymaganiami.
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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Szczegółowe
warunki
zamówienia
i
wymagania
dla
zapytania
ofertowego
nr ZO/KO/01/2014.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania powierzchni socjalnych, sanitarnych,
biurowych w Spółce Krakodlew S.A. polegająca w szczególności na:
- sprzątaniu pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym,
- sprzątaniu pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym,
- sprzątaniu pomieszczeń biurowych i socjalnych na hali produkcyjnej,
- sprzątaniu pomieszczeń sanitarnych na hali produkcyjnej,
- sprzątaniu pomieszczeń biurowych w budynku przygotowania i utrzymania produkcji
- sprzątaniu pomieszczeń sanitarnych w budynku przygotowania i utrzymania produkcji
- sprzątaniu szatni i łaźni w budynku administracyjnym i w budynku przygotowania
i utrzymania produkcji.
WYKAZ POWIERZCHNI DO SPRZĄTANIA:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – SOCJALNY.
Ilość

Podłoga

Ściany

Ilość okien Powierzchnia

pomieszczeń
PARTER – Łączna powierzchnia parter 112,60 m2
Biuro

2

Terakota

Malowane

2

22,21

Biuro

2

Terakota

Panele

2

21,72

Pomieszczenie

2

Terakota

Glazura

1

17,01

Korytarz

1

Terakota

Panele

1

21,55

Hol

1

Terakota

Malowane

sanitarne

30,11

I PIĘTRO - Łączna powierzchnia 331,98 m2
Biuro I piętro

1

Terakota

Panele

2

42,64

Biuro I piętro

3

Terakota

Malowane

4

46,62

Biuro I piętro

2

Terakota

Panele

3

49,85

Pomieszczenie

4

Terakota

Glazura

1

18,33

Korytarz

Terakota

Panele

Klatka schodowa

Terakota

Panele

1

11,3

Przełączka

Lastriko

Malowane

8

99

sanitarne
27,91
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Biuro przełączka

3

Terakota

Klatka chodowa

Panele / Malowane

2

25,98

Malowane

1

10,35

II PIĘTRO – Łączna powierzchnia 324,76 m2
Biuro II piętro

8

Terakota

Panele

9

113,17

Biuro II piętro

6

Terakota

Malowane

9

129,14

Pomieszczenie

6

Terakota

Glazura

2

28,67

Terakota

Panele

2

53,78

12

211,33

2

24,95

sanitarne
Korytarz

SZATNIE I ŁAŹNIE MĘSKIE I PIĘTRO – 236,28 m2
Szatnia + łaźnia

3

Lastriko

Malowane/lamperia
+ glazura

Korytarz

Terakota

Malowane/lamperia

SZATNIE I ŁAŹNIE II PIĘTRO – 204,63 m2
Szatnia + łaźnia

3

Korytarz

Terakota

Malowane + glazura

12

196,12

Terakota

Malowane

1

8,51

BUDYNEK PRZYGOTOWANIA I UTRZYMANIA PRODUKCJI.
Ilość

Podłoga

Ściany

Ilość okien

Powierzchnia

pomieszczeń
PARTER – Łączna powierzchnia parter 92,76 m2
Korytarz

2

Lastriko

Malowane

53,34

Pomieszczenia

2

Terakota

Glazura

39,42

sanitarne
I PIĘTRO - Łączna powierzchnia 614,62 m2
Biura

7

Lastriko

Malowane

Pomieszczenia

2

Terakota

Glazura

2

Lastriko

Malowanie +

9

196,07
8,58

sanitarne
Szatnia damska +
łaźnia
Szatnie męskie +

2

41,67

9

206,92

glazura
3

Lastriko

łaźnia

Malowanie +
glazura

Korytarz

Lastriko

Malowane

Klatki schodowe

Lastriko

Malowane

138,61
4

22,77
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HALA PRODUKCYJNA
Ilość

Podłoga

Ściany

Ilość okien

Powierzchnia

pomieszczeń
POMIESZCZENIA BIUROWE – 191,58 m2
II nawa

1

Terakota

Panele

1

20,51

2

Terakota

Panele

1

32,39

1

Terakota

Panele

1

13,72

4

Terakota

Malowane

zalewanie
Oczyszczalnia
mistrzowie
Kontrola
Jakości
Budynek 7 +
korytarz
Spedycja

70,86

/lamperia
2

Terakota

Malowane

2

33,46

3

20,64

/lamperia
Magazyn 01

1

Terakota

Malowane
/lamperia

POMIESZCZENIA SOCJALNE Z ZAPLECZEM SANITARNYM – 182,90 m2
II nawa

1

Terakota

zalewanie
IV nawa

Malowane

1

22,11

1

21,25

/lamperia
1

Lastriko

Panele

1

Terakota

Malowane

forniernia
III nawa
rdzeniarnia

21,06

/lamperia

Obróbka

3

Terakota

Panele

Spawacze

1

Terakota

Glazura

Oczyszczalnia

1

Terakota

Glazura

Suwnicowi

1

Terakota

Panele

31,28

Formiernia

1

Terakota

Malowane

10,00

drobna
Przeróbka

schodowa

15,54
15,61

1

21,01

/lamperia
1

Terakota

Mas
Klatka

1

Malowane

10,04

/lamperia
Lastriko

Malowane

15,00

/lamperia
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POMIESZCZENIA SANITARNE – 59,66 m2
II nawa

1

Terakota

Panele

5,51

1

Terakota

Glazura

4,76

Obróbka

2

Terakota

Panele

5,30

Budynek 7

2

Terakota

Glazura

3,68

Budynek 7

2

Terakota

Glazura

8,13

Spawacze

2

Terakota

Panele

4,51

Oczyszczalnia

2

Terakota

Panele

4,86

Spedycja

1

Terakota

Glazura

3,99

Magazyn

1

Terakota

Glazura

8,81

2

Terakota

Glazura

10,11

Zalewanie
IV nawa
formiernia

łaźnia +
szatnia

szatnia
Magazyn
łaźnia + WC

Łączna powierzchnia do sprzątania 2 351,77 m2
I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – SOCJALNY.
Lp.

PROPONOWANE CZYNNOŚCI CODZIENNE

PRZEWIDYWANA
CZĘSTOTLIWOŚĆ

1

Sprzątanie pokoi biurowych
- odkurzanie/ czyszczenie na mokro podłóg
- ścieranie na mokro biurek, stolików, parapetów
i przedmiotów z wyłączeniem urządzeń komputerowych
- wycieranie kurzu z biurek, szafek, półek, krzeseł

codziennie

- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci
- utrzymanie w czystości drzwi
- bieżące odczyszczanie wszelkich widocznych zabrudzeń
2

Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych
- mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, zmywanie
i dezynfekcja toalet i ich wyposażenia, uzupełnianie
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środków higienicznych ( papier toaletowy, ręczniki
papierowe, mydło)

codziennie

- utrzymanie w czystości drzwi
- mycie podłóg i ścian wyłożonych terakotą i glazurą
- czyszczenie kabin natryskowych
- bieżące odczyszczanie wszelkich widocznych zabrudzeń
- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci
3

Utrzymanie w czystości drzwi wejściowych i wszystkich

codziennie

drzwi przeszklonych w głównym holu

Lp.

PROPONOWANE CZYNNOŚCI OKRESOWE

PRZEWIDYWANA ZĘSTOTLIWOŚĆ

1

Mycie okien

2

Dokładne mycie i polerowanie mebli biurowych

1 raz na kwartał

3

Mycie kaloryferów i obudów kaloryferów

1 raz w miesiącu

4

Mycie paneli przyściennych

5

Mycie glazury

2 razy w roku

2 razy w roku
1 raz w miesiącu

SZATNIE I ŁAŹNIE MĘSKIE (BUDYNEK ADMINISTRACYJNY + BUDYNEK UTRZYMANIA I
PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI).
Lp.
1

PROPONOWANE CZYNNOŚCI CODZIENNE

PRZEWIDYWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ

Sprzątanie szatni i łaźni męskich
- mycie parapetów
-odkurzanie i mycie podłóg
- mycie kaloryferów
- mycie podłóg i ścian wyłożonych glazurą

codziennie

- mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, zmywanie
i dezynfekcja toalet i ich wyposażenia, uzupełnianie
środków higienicznych ( papier toaletowy, mydło)
- utrzymanie w czystości drzwi
- czyszczenie kabin natryskowych
- bieżące odczyszczanie wszelkich widocznych zabrudzeń
- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci
- wynoszenie śmieci do wskazanych kontenerów
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Lp.

PROPONOWANE CZYNNOŚCI OKRESOWE

PRZEWIDYWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ

1

Mycie okien

2

Mycie szafek ubraniowych

1 raz w miesiącu

3

Mycie lamperii

1 raz na kwartał

4

Dokładne mycie i doczyszczanie glazury

1 raz w miesiącu

2 razy w roku

BUDYNEK PRZYGOTOWANIA I UTRZYMANIA PRODUKCJI.
Lp.
1

PROPONOWANE CZYNNOŚCI OKRESOWE

PRZEWIDYWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ

Sprzątanie szatni i łaźni damskiej
- mycie parapetów
-odkurzanie i mycie podłóg
- mycie kaloryferów
- mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, zmywanie

3 razy w tygodniu

i dezynfekcja toalet i ich wyposażenia, uzupełnianie
środków higienicznych ( papier toaletowy, mydło)
- utrzymanie w czystości drzwi
- mycie podłóg i ścian wyłożonych terakotą i glazurą
- czyszczenie kabin natryskowych
- bieżące odczyszczanie wszelkich widocznych
zabrudzeń
- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci
- wynoszenie śmieci do wskazanych kontenerów
2

Sprzątanie biur w budynku przygotowania i
utrzymania produkcji
- odkurzanie/ czyszczenie na mokro podłóg
- ścieranie na mokro biurek, stolików, parapetów

2 razy w tygodniu

i przedmiotów z wyłączeniem urządzeń
komputerowych
- wycieranie kurzu z biurek, szafek, półek, krzeseł
- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci
- utrzymanie w czystości drzwi
- bieżące odczyszczanie wszelkich widocznych
zabrudzeń
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3

Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych w budynku
przygotowania i utrzymania produkcji
- mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, zmywanie

2 razy w tygodniu

i dezynfekcja toalet i ich wyposażenia, uzupełnianie
środków higienicznych ( papier toaletowy, ręczniki
papierowe, mydło)
- utrzymanie w czystości drzwi
- mycie podłóg i ścian wyłożonych terakotą i glazurą
- czyszczenie kabin natryskowych
- bieżące odczyszczanie wszelkich widocznych
zabrudzeń
- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci
4

Odkurzanie i mycie na mokro korytarzy w budynku
przygotowania i utrzymania produkcji oraz na

1 raz w tygodniu

przełączce
w budynku administracyjno - socjalnym

Lp.

PROPONOWANE CZYNNOŚCI OKRESOWE

PRZEWIDYWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ

1

Mycie okien

2

Dokładne mycie i polerowanie mebli biurowych

1 raz na kwartał

3

Mycie kaloryferów i obudów kaloryferów

1 raz w miesiącu

4

Mycie paneli przyściennych

5

Dokładne mycie i doczyszczanie glazury

2 razy w roku

2 razy w roku
1 raz w miesiącu

HALA PRODUKCYJNA
Lp.
1

PROPONOWANE CZYNNOŚCI OKRESOWE

PRZEWIDYWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ

Sprzątanie pokoi biurowych i socjalnych
- odkurzanie/ czyszczenie na mokro podłóg
- ścieranie na mokro biurek, stolików, parapetów
i przedmiotów z wyłączeniem urządzeń
komputerowych

2 razy w tygodniu

- wycieranie kurzu z biurek, szafek, półek, krzeseł
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- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci
- utrzymanie w czystości drzwi
- bieżące odczyszczanie wszelkich widocznych
zabrudzeń
2

Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych
- mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, zmywanie
i dezynfekcja toalet i ich wyposażenia, uzupełnianie
środków higienicznych ( papier toaletowy, ręczniki
papierowe, mydło)

2 razy w tygodniu

- utrzymanie w czystości drzwi
- mycie podłóg i ścian wyłożonych terakotą i glazurą
- czyszczenie kabin natryskowych
- bieżące odczyszczanie wszelkich widocznych
zabrudzeń
- opróżnianie koszy i wymiana worków na śmieci

Lp.

PROPONOWANE CZYNNOŚCI OKRESOWE

PRZEWIDYWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ

1

Mycie okien

2

Dokładne mycie i polerowanie mebli biurowych

1 raz na kwartał

3

Mycie kaloryferów i obudów kaloryferów

1 raz w miesiącu

4

Mycie paneli przyściennych

5

Mycie glazury

2 razy w roku

2 razy w roku
1 raz w miesiącu

UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia/zwiększenia częstotliwości wykonywania
czynności i ilości wykonanych czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości
powierzchni do sprzątania. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu przed
złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia jakichkolwiek środków czyszczących
czy sprzętu. Cały zakres czynności wymieniony w załączniku nr 1 zapytania ofertowego, musi
odbywać się sprzętem i środkami czyszczącymi Wykonawcy wybranego do realizacji zadania.
II. Termin realizacji zamówienia
- Czas trwania zamówienia – umowa zawarta z dniem 01.09.2015 roku na czas nieokreślony
z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia
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III. Oferta powinna zawierać
- wartość netto i brutto za wykonanie usług zgodnie ze specyfikacją opisaną w punkcie
I zapytania ofertowego
- w cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidziane koszty związane
z realizacją zamówienia (środki czystości, sprzęt itp.) plus podatek VAT naliczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert
- ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zwiększeniu
- cenę ofertową należy podać w formularzu Oferta (załącznik nr 2).
IV.

Adres świadczenia usługi
Krakodlew S.A.
Ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
Sprzątanie pomieszczeń powinno odbywać się w dni robocze w godzinach od 8.00 – 12.30
oraz od 15.00 do czasu wykonania zleconych prac.

V.

Miejsce i termin składania ofert
a) Oferty

wraz

z

załącznikami,

należy

przesłać

na

adres

mailowy:

agnieszka.doniec@krakodlew.com.pl lub mogą być wysłane pocztą na adres Zamawiającego.
b) Oferty wraz z załącznikami w wersji elektronicznej, należy przesłać na adres mailowy:
agnieszka.doniec@krakodlew.com.pl oraz DW: dn@krakodlew.com.pl
c)

W oryginale należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty do

siedziby Zamawiającego: ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, z dopiskiem na kopercie:
„Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni Spółki Krakodlew S.A.”
d) Termin składania ofert upływa 30 lipca 2015 roku o godzinie 15.00. Ofertę należy
umieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą
i adresem Zamawiającego oraz opisane hasłem: „Kompleksowa usługa sprzątania
powierzchni Spółki Krakodlew S.A.”- w przypadku wysyłki elektronicznej jako skan oferty w
temacie wiadomości prosimy podać nazwę zamówienia. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego.
VIII. Uwagi :
- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego,
-Treść zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
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- Płatność za wykonanie usługi będzie odbywać się na podstawie faktur miesięcznych
przelewem w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru
wykonanych w danym miesiącu prac zleconych przez Zamawiającego.
IX. Pozostałe informacje:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty (również
w przypadku, kiedy najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość środków, które Zamawiający
ma zamiar przeznaczyć na wykonanie zamówienia).
-

Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

zwracania

się

do

wykonawców

o wyjaśnienie treści oferty lub wzywania do uzupełnienia dokumentów.
- Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
Agnieszka

Doniec

w

zakresie

przedmiotu

zamówienia

tel.

608-062-383

lub

12-378-76-55, agnieszka.doniec@krakodlew.com.pl
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Załącznik nr 2
Oferta
Nazwa
wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Regon:

Nr fax:

e-mail:

Adres
www.:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym ZO/KO/01/2015 na Kompleksową usługę sprzątania
powierzchni Spółki Krakodlew S.A. składamy ofertę:

wartość netto

słownie

podatek VAT

słownie

wartość
brutto

słownie

Oferta zawiera_____ ponumerowanych stron.
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Załącznik nr 3
Oświadczenie - uprawnienia

Pieczęć wykonawcy

Składając ofertę do Krakodlew S.A. w Krakowie o udzielenie zamówienia ZO/KO/01/2015 na
Kompleksową usługę sprzątania powierzchni Spółki Krakodlew S.A. oświadczam/y, że:
1.

Posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.

2.

Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.

Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data, pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)
upowaŜnionych(ej) do reprezentowania firmy
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Załącznik nr 4
Oświadczenie - poufność

Pieczęć wykonawcy

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie do postępowania o udzielenie zamówienia na
wykonanie i realizację usługi ZO/KO/01/2015 Kompleksową usługę sprzątania powierzchni Spółki
Krakodlew S.A. oświadczam/y, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru
informacji przekazywanych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Data, pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)
upowaŜnionych(ej) do reprezentowania firmy
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