
Kraków, 10.08.2020r.  
 
Zapytanie ofertowe usługi sprzątania lokalu w ramach projektu: „Wspornik-
Punkt Wsparcia Opiekunów”, nr RPMP.09.02.02-12-0471/19 
  
Zamawiający: Fundacja Pełna Życia ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie 31-133 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania powierzchni socjalnej 
oraz biurowej na terenie miasta Krakowa w lokalu ul. Skawińska 11/12 w Krakowie 
31-066 w ramach prowadzonego projektu. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PKWiU 81.1 Usługi pomocnicze związane 
z utrzymaniem porządku:  

a) Podstawowe dane dotyczące obiektu: ¾ powierzchnia wynosi 91, 43 m2. ) 
b) Zakres prac obejmuje wykonywanie następujących czynności w zgodzie 

z harmonogramem raz w tygodniu: 
o mycie wyposażenia gabinetów, szafek, stołów, przy użyciu środków 

o właściwościach dezynfekujących, 
o mycie urządzeń sanitarnych, umywalek, armatury przy użyciu środków 

o właściwościach dezynfekujących, 
o mycie glazury nad umywalkami, w kuchni oraz w WC¾ usuwanie 

zabrudzeń ze ścian i drzwi wewnętrznych, 
o odkurzanie podłóg i raz w miesiącu pranie wykładziny odkurzaczem 

piorącym  
o mycie powierzchni podłogowych (zmywalnych) środkami czyszczącymi 

przeznaczonymi do danego rodzaju powierzchni,  
o uzupełnianie ubytków mydła, ręczników papierowych,  
o ścieranie kurzu i zanieczyszczeń z biurek i mebli biurowych,  
o ścieranie kurzu z urządzeń biurowych ¾ opróżnianie koszy na śmieci, 

kosza niszczarki, wymiana worków na śmieci,  
o mycie kontaktów i włączników,  
o odkurzanie i mycie podłogi w pomieszczeniach socjalnych,  
o sezonowe mycie okien, trzy razy w roku 
o zamiatanie i wytrzepanie wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych.  
o w sierpniu jedno generalne sprzątanie lokalu po pracach adaptacyjnych 

21-24 sierpnia (wypranie wykładziny, wymycie witryn i okien, wymycie 
WC wraz ze ścianami, wymycie wszystkich szafek i biurek) 

 
c) Warunki pracy: Wykonawca zapewnia sobie we własnym zakresie środki 

chemiczne i środki materialne np. worki na śmieci, mydło, ręczniki papierowe, 
detergenty oraz dysponuje niezbędnym sprzętem do świadczenia usługi. 
 

d) W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną zamawiający gwarantuje 
zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej w wymiarze średnio  
25 godz./miesiąc z uwzględnieniem, iż w pewnych okresach (np. sezon 
jesienno-zimowy), ilość godzin będzie zwiększona, przy zmniejszeniu ilości 
godzin w innych miesiącach, tak aby zachować średnio 25 godz./miesiąc. 
Zwracamy uwagę, iż podana kwota brutto będzie wówczas zawierać również 
niezbędne składki na ubezpieczenie i zdrowotne oraz podatki leżące po stronie 
pracodawcy. 



 
e) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała 

wszystkie czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie 
poniesione będą przy realizacji zamówienia. 
 

f) Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w niniejszym zapytaniu ofertowym ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 
 

g) Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 
 

h) Termin związania ofertą wynosi 14 dni 
 

i) Terminy i harmonogram wykonywania prac będzie ustalany na bieżąco 
w zależności od potrzeb. 
 

j) Termin wykonywania prac od 21.08.2020 r. do 30.06.2023 r., 
 

 
Proszę o przesłanie wypełnionych załączników drogą mailową na adres: 
angelika.broniewska@pelna-zycia.pl lub osobiście w formie papierowej na adres 
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie 31-133 w terminie od 10.08.2020 do dnia 
19.08.2020 do godz. 12.00.  
Siedziba Fundacji otwarta jest w godzinach od 10.00 do 15.00 i w tych godzinach 
można złożyć ofertę. 
 
Niniejsze zapytanie składane jest w ramach procedury rozeznania rynku w związku 
z realizacją projektu „Wspornik_ Punkt Wsparcia Opiekunów”, współfinansowanego 
w ramach Poddziałania 9.2.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 


