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Zapytanie ofertowe Nr 2/2022 

Usługa mycia, sprzątania i dezynfekcji taboru autobusowego  

Wielickiej Spółki Transportowej Sp. z o.o. 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o.  

ul. Dembowskiego 7B 

32-020 Wieliczka 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Szostak tel. 12 278-50-35, e-mail: sekretariat@wst.info.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Usługa mycia, sprzątania i dezynfekcji taboru autobusowego. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:  

 90 91 00 00 – 9 usługi sprzątania 

 50 11 23 00 – 6 mycie samochodów i podobne usługi 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na 

sprzątaniu, myciu i dezynfekcji 13 autobusów (wykaz taboru stanowi załącznik do zapytania 

ofertowego), codzienne raz na dobę w godzinach nocnych od 22.00 do 03.30. Usługa wykonywana 

będzie na terenie parkingu będącego we władaniu Zamawiającego przy ul. Dembowskiego 7A, 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie korzystał z własnych środków 

transportu, sprzętu, materiałów, środków czyszczących, dezynfekujących i akcesoriów 

niezbędnych do wykonania powierzonych czynności. Wszystkie użyte materiały będą zgodne z 

normami, przepisami prawa i BHP. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność 

odszkodowawczą za powstałe szkody w wyniku realizacji niniejszej umowy, w szczególności za 

uszkodzenie pojazdów podczas wykonywania usługi oraz pozostałych przedmiotów, budynków 

i pojazdów znajdujących się na terenie wykonywania usługi. Utylizacja śmieci powstałych w 

wyniku sprzątania oraz dostarczenie wody bieżącej i energii elektrycznej pozostaje po stronie 

Zamawiającego. Osoby zatrudnione do realizacji usługi zobowiązane są posiadać prawo jazdy 



 

kategorii D, w celu przejazdu ze stanowiska postojowego na stanowisko wyznaczone jako miejsce 

wykonywania usługi. Ponadto osoby te będą wyposażone przez Wykonawcę w wymaganą odzież 

roboczą i ochronną wynikającą z przepisów BHP.  

Wykonawca otrzyma na podstawie protokołu przekazania klucze do pomieszczenia gdzie znajdują 

się klucze do pojazdów.  

 

IV. Termin wykonania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. 

V. Okres gwarancji i rękojmi: 

Nie dotyczy. 

VI. Sposób obliczania ceny:  

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia za cały okres 

świadczenia usługi, podając ją w zapisie liczbowym i słownym. 

2. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego 

wykonania przedmiotowego zamówienia.  

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, 

za wyjątkiem zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 

4. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski (PLN). 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w 12 równych miesięcznych ratach, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Płatność dokonana zostanie 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

6. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

VII. Warunki Udziału: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia  

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą "spełnia/nie 

spełnia" w oparciu o dokumenty załączone do oferty. W przypadku niespełnienia chociażby 

jednego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.  

3. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków wykonawcy zobowiązany jest dołączyć do oferty:  

- kopii prawa jazdy kategorii D osób wykonujących usługę; 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

- oświadczenie, w którym wykazane zostanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał 



 

co najmniej jedno zamówienie polegające na myciu, sprzątaniu i dezynfekcji taboru autobusowego 

w ilości co najmniej 6 pojazdów. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie 

o wielkości zrealizowanych zamówień wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonywania 

i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. 

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji 

zamówienia w wysokości minimum 50 tys. zł. – kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy   

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru -  formularz ofertowy. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, e-mailem na adres: sekretariat@wst.info.pl,  

poprzez operatora pocztowego lub posłańca zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej 

napisem: „Oferta na sprzątanie, mycie i dezynfekcję taboru autobusowego. Nie otwierać przed 

dniem 15 grudnia 2022 r.  godz. 11.00”. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Termin złożenia oferty 15 grudnia 2022 roku godz. 10.00 w sekretariacie Wielickiej Spółki 

Transportowej, I piętro, ul. Dembowskiego 7B, Wieliczka 32-020. 

5. Oferty złożone po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą 

lub pocztą kurierską liczy się data ich fizycznego dostarczenia/doręczenia do siedziby 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych 

dokumentów oraz do wyjaśnienia treści złożonej oferty (najwyżej ocenionej). 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny (na piśmie) oferty  najkorzystniejszej.  

IX. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów 

oceny ofert.  

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Kryterium I: Cena brutto  

Waga kryterium: 100 % 

Opis sposobu obliczenia punktów: 

C = (C min : C bad) x 100 

gdzie: 

C liczba punktów przyznana danej ofercie 

C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej 

C bad cena ofertowa brutto oferty badanej 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku. 

mailto:sekretariat@wst.info.pl


 

X. Ogłoszenie wyników. 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana środkami komunikacji 

elektronicznej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty wykonawcy w szczególności:  

1) Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który wcześniej wykonał nienależycie na rzecz 

Zamawiającego zamówienie publiczne, 

2) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli nie spełnia warunków Zamawiającego. 

 

XI. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego: 

1. Formularz oferty. 

2. Wykaz taboru autobusowego. 

3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

4. Projekt umowy z załącznikami.  

 

 

 

 

 


