Grudziądz, dnia 19 czerwca 2019 roku
Postępowanie na świadczenie usług stałego sprzątania obiektów Grupy OPEC

Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert w postępowaniu na świadczenie usług stałego sprzątania obiektów Grupy OPEC.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego sprzątania obiektów następujących spółek
wchodzących w skład Grupy OPEC:
1) OPEC GRUDZIADZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu;
2) OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu;
3) OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu;
4) OPEC-TERMO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 34-38 w Grudziądzu.
2. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności, terminy ich wykonania oraz materiały
eksploatacyjne, które zabezpieczy Wykonawca określone zostały w załącznikach nr 1, 1a, 1b i 1c.
3. Wykaz powierzchni do sprzątania wyszczególniono w załącznikach nr 2, 2a, 2b i 2c.
4. Wykonawca będzie wykonywać usługę własnym sprzętem i przy użyciu własnych środków,
których koszt wliczony zostanie w cenę usługi.
5. Wykonawca stosować będzie środki czystości o bezspornie dobrej jakości (środki firmy Voigt
i Kiehl lub środki równoważne), dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. Wszystkie dostarczone środki czystości wykorzystywane do realizacji usługi muszą posiadać karty
charakterystyki, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na jego żądanie.
7. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający zaleca wizję lokalną w miejscu wykonywania usług.
Informacje określające szczegółowe obowiązki Zleceniobiorcy sprecyzowane zostały
z załączonych projektach umów (załączniki 3, 3a, 3b, 3c).
II. DANE KONTAKTOWE:
1. W celu uzyskania informacji potrzebnych do złożenia oferty należy kontaktować się
z następującym pracownikiem Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.:
Róża Okońska-Gus tel. 56 696 80 84; e-mail: r.okonska@gpp.grudziadz.pl
2. W celu uzyskania informacji dotyczących szczegółów realizacji usług będących przedmiotem
zamówienia należy kontaktować się z Marią Kowalską, tel.: 56 45 06 164; e-mail:
m.kowalska@opec.grudziadz.pl
III.

TERMIN REALIZACJI USŁUG:
Usługi stałego sprzątania obiektów każdej ze spółek będą realizowane przez kolejne cztery lata
począwszy od dnia 03 sierpnia 2019 r.

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp/servlet/HomeServlet
2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować się na Portalu MarketPlanet Oneplace na stronie
https://oneplace.marketplanet.pl
3. Proces rejestracji opisany jest szczegółowo w dołączonym Podręczniku Rejestracji Wykonawcy.
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4. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
5. W przypadku wystąpienia trudności w procesie rejestracji prosimy o kontakt pod nr 56 696 80 84
lub 56 696 80 93.
6. Proces rejestracji trwa około 2 dni roboczych wobec czego zainteresowani dostawcy/wykonawcy
proszeni są o uwzględnienie tego czasu w procesie składania ofert.
7. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
2) Kosztorys sporządzony w oparciu o załączniki 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c dla obiektów OPEC
GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-BIO Sp. z o.o., OPEC-TERMO
Sp. z o.o. zawierający kalkulację na podstawie, której zostało określone wynagrodzenie
miesięczne.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEDIG),
4) Oświadczenie o posiadaniu sprzętu niezbędnego do realizacji zakresu czynności określonego
w załącznikach m.in.:
 maszyna do czyszczenia i nabłyszczania emulsją wykładzin z PCV,
 maszyna do mechanicznego czyszczenia posadzek w halach produkcyjnych,
 odkurzacze do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych lub pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostepnienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług sprzątania obiektów o powierzchni nie
mniejszej, niż łączna powierzchnia wskazana w załącznikach do niniejszego ogłoszenia wraz z
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
6) Referencje potwierdzające zrealizowanie usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia,
zawierające następujące informacje:
 podmiot na rzecz którego była wykonywana usługa,
 termin wykonania usług,
 zakres usług,
 wartość usług.
7) Kserokopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż oferowana łączna wartość całkowitego
wynagrodzenia netto (przez okres 48 miesięcy) wpisana przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.
V.
VI.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08 lipca 2019 r. do godz.12:00
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny, które wynosi 100%.
2. Wykonawca będzie związany złożona ofertą przez okres 30 dni.
3. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
Z poważaniem
Załączniki:
1) zakres czynności w OPEC GRUDZIĄDZ,
1a) zakres czynności w OPEC-INEKO,
1b) zakres czynności w OPEC-BIO,
1c) zakres czynności w OPEC-TERMO,
2) wykaz pomieszczeń w OPEC GRUDZIĄDZ,
2a) wykaz pomieszczeń w OPEC-INEKO,
2b) wykaz pomieszczeń w OPEC-BIO,
2c) wykaz pomieszczeń w OPEC-TERMO,
3) projekt umowy zawieranej z OPEC GRUDZIĄDZ
3a) projekt umowy zawieranej z OPEC-INEKO,
3b) projekt umowy zawieranej z OPEC-BIO,
3c) projekt umowy zawieranej z OPEC-TERMO,
4) formularz oferty,
5) podręcznik rejestracji wykonawcy.
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