
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO NA: 
na 

sprzątanie obiektu  
Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – 

Książnica Karkonoska 
wraz z terenem przyległym 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska 
ul. Bankowa 27 
58-500 Jelenia Góra 
tel./fax (075)75-228-84 
tel.       (075)75-259-26 
WWW.biblioteka.jelenia-gora.pl 
e-mail:sekretariat@biblioteka.jelenia-gora.pl 
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie realizowane z pominięciem procedur Ustawy PZp z dnia 29.01.2004 r. z późn. 
zm. Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem zamówień o wartości 
nieprzekraczającej do  30.000 euro netto. 

                                                     
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest   sprzątanie obiektu oraz terenu przyległego. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektu wraz z terenem przyległym. Czynności  
związane z wykonaniem usługi będą realizowane od poniedziałku do soboty w godz. 19.00 – 
7.00. szczegółowy zakres prac opisany w SIWZ. 
Wykonawca zapewni pracownikom środki czystości oraz środki higieny niezbędne do 
utrzymania wysokiego standardu czystości na całym obiekcie  oraz sprzęt do utrzymania 
czystości. 
Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobą upoważnioną przez zamawiającego do 
wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacja umowy. 
  

      3.2  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 
      pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
       
     
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia : od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
 

     5. DOKUMENTY 
 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

 Wypełniony formularz oferty 

 Polisa CO od prowadzonej działalności( kserokopia) 
 

6.  KRYTERIA ORAZ SPOSÓB  OCENY OFERT 
 
             Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium : cena 100 %. 
 
 

http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/


      7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
             Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez 30 dni. 
 
 
      8.  MIEJSCE  ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 
       
        Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego : 
        Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska 
        Ul. Bankowa 27 
        58-500 Jelenia Góra 
        Sekretariat  
        w godz. 8.00 – 15.00 
        Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia  21 grudnia 2015 r.  do godz. 10.00 
 
       Otwarcie  ofert nastąpi w dniu  21 grudnia  2015 r.  o godz. 10.30  w siedzibie 
        Zamawiającego. 
 

9.  ZAŁĄCZNIKI: 
 

 Zakres prac - SIWZ 

 Wzór oferty 

 Wzór umowy 
 

 

 


