
 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul.Pogodnia 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

www.pup.bialystok.pl 

Białystok, dnia 2016-11-08 

OA. 341-3/3//MJM/16 

OGŁOSZENIE  

O ZAMÓWIENIU USŁUGI 

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU 

                                                          Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1 

tel. (85) 7473800  fax. (85) 7473861 

e-mail bibi@praca.gov.pl   http.//www.pup.bialystok.pl 

NIP 9660590610  REGON 050869213 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert na usługę sprzątania pomieszczeń Powiatowego 

Urzędu Pracy w Białymstoku. 

Oznaczenie postępowania 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: OA. 341-3/3/MJM/16 

Uwaga:  

 Oferenci zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  

z późn. zm.) oraz w oparciu o Regulamin planowania, ewidencjonowania i realizacji zamówień 

publicznych w PUP w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 18 lutego 2016 r.  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem 

najnowszej techniki, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu czyszczonych elementów 

i ich wystroju. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia). 

 

Miejsce oraz termin składania ofert 

 

  Ofertę należy złożyć do dnia  15 listopada 2016 r. do godz.1200.:  

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Białystok, ul. Pogodna 63/1, pok. 301 (III piętro) sekretariat; 

b) pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1; 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: bibi@praca.gov.pl.    
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Termin związania ofertą 

 

       Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się   

       wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia obejmuje wykonywanie przedmiotowej usługi w okresie: od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2017 r. 

 

Informacje o dokumentach, wchodzących w skład oferty. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  

a) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia), 

b) oświadczenie Oferenta dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę (Załącznik Nr 3  

do Ogłoszenia), 

c) wzór umowy z uzupełnionymi wykropkowanymi miejscami i parafkami na każdej stronie 

(Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia),  

d) aktualny odpis z właściwego rejestru. 

 

Kryterium oceny ofert 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów: 

1) Cena oferty ( C ) – wartość kryterium(waga) – 80% 

Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia 

zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert będzie obliczana jako stosunek wartości z oferty 

badanej z uwzględnieniem wagi za kryterium, wg wzoru: 

gdzie: C – wartość punktowa za kryterium cena 

         najniższa cena ze złożonych ofert   

C =   ------------------------------------------  x 100 x 80% (waga ) 

                  cena badanej oferty 

2) Liczba pracowników wykonujących usługi sprzątania zatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę – wartość kryterium(waga) – 20%.  

Ocenie podlega przedstawiona przez Oferenta liczba pracowników świadczących usługę 

sprzątania dla Zamawiającego, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Ilość 

osób zatrudnionych na umowę nie może być mniejsza niż 3 osoby na wymaganych 5 osób 

świadczących usługę w obiekcie PUP w Białymstoku. Ocena ofert, z punktu widzenia tego 

kryterium, będzie obliczana jako stosunek największej ilości pracowników zatrudnionych na 

umowie o pracę do ilości, z oferty badanej, z uwzględnieniem wagi za to kryterium wg 

wzoru: 

gdzie: Lp – wartość punktowa za kryterium liczba pracowników 

    największa ilość os. na umowie w złożonych ofertach   

Lp =   --------------------------------------------------  x 100 x 20% (waga ) 

                         ilość os. na umowie w badanej ofercie 

 

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium oceny. Suma punktów, którą 

Oferent otrzyma za ww. kryteria stanowi łączną ocenę oferty. 

 

 



 


