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ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/11/2022 
 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000 zł, Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem 
ofertowym o cenę na:   
 
Usługę kompleksowego sprzątania, przed Organizacją wydarzeń w Amfiteatrze Wolskiego Centrum 
Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. (kwota za 
jednorazowe kompleksowe sprzątanie terenu wraz z budynkiem, sceną, widownią z 
wyszczególnieniem wszelkich innych kosztów) wg. wytycznych przygotowanych przez 
Zamawiającego 

 

1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa 
Przedmiot zamówienia:   
 
Usługę kompleksowego sprzątania, przed Organizacją wydarzeń w Amfiteatrze Wolskiego Centrum 
Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. (kwota za 
jednorazowe kompleksowe sprzątanie terenu wraz z budynkiem, sceną, widownią z 
wyszczególnieniem wszelkich innych kosztów) wg. wytycznych przygotowanych przez 
Zamawiającego 
Termin realizacji zamówienia: 30.05.2022 - 02.06.2022 r. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawcy winni posiadać  
Doświadczenie w zakresie sprzątania obiektów plenerowych oraz budynków użyteczności publicznej, 
posiadać wykwalifikowaną kadrę która usługę sprzątania może wykonywać również w godzinach 

nocnych, prace porządkowe powinny być wykonywane w oparciu o sprawdzony i nowoczesny 
sprzęt. Firma sprzątająca wszystkie prace powinna wykonywać przy zachowaniu rygorystycznych zasad 
BHP i PPOŻ. 
 

3. Sposób przygotowywania oferty 
1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem). 
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 
„Zapytanie ofertowe nr ZP/11/2022 na: Usługę kompleksowego sprzątania, przed Organizacją 
wydarzeń w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w 
Warszawie” (kwota za jednorazowe kompleksowe sprzątanie terenu wraz z budynkiem, sceną, 
widownią wraz z wyszczególnieniem wszelkich innych kosztów.) wg. wytycznych przygotowanych przez 
Zamawiającego ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl  
3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2. 
4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). 
 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: 
     Cena 100 % 
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5. Zawarcie umowy: 
1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o 

wyborze jego oferty. 
3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej. 
 

 

6. Forma komunikacji z Zamawiającym: 
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Sebastian Maleszewski email: 
s.maleszewski@wck-wola.pl tel. 669 832 993 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.  
 

7. Termin składania ofert: do 04 maja 2022 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia stanowi:  
 
Usługę kompleksowego sprzątania, przed Organizacją wydarzeń w Amfiteatrze Wolskiego Centrum 
Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. (kwota za 
jednorazowe kompleksowe sprzątanie terenu wraz z budynkiem, sceną, widownią z 
wyszczególnieniem wszelkich innych kosztów) wg. wytycznych przygotowanych przez 
Zamawiającego 
 
Termin realizacji zamówienia: 30.05.2022 - 02.06.2022 r. 
 

Założenia dotyczące sprzątania. 

Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury to plenerowy zadaszony obiekt użyteczności publicznej w który 

jest wynajmowany w celu organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych. Usługa sprzątania odbywać 

musi się przed wejściem kontrahenta na obiekt. Szczegóły i harmonogram sprzątania ustalany jest z 

Wykonawcą zgodnie z harmonogramem. 

 

Miejsce Sprzątania: Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 

Czas sprzątania:  

- przygotowanie obiektu przed wynajmem 30.05.2022 - 02.06.2022 r. 

- sprzątanie według harmonogramu*  wynajmu w różnych godzinach dobowych w tym godziny nocne  

- praca może odbywać się w godzinach nocnych 

 

Wizja Lokalna. 

W celu przedstawienia oferty wymagana jest obowiązkowa wizja lokalna obiektu:  

- Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie 

- termin wizji lokalnej piątek 29.04.2022 r. w godzinach 9:00-14:00 

 

Zakres sprzątania. 

Budynek Amfiteatru 

Sprzątanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, toalet 

- 3 garderoby, odkurzanie wykładzin, mycie luster, blatów, czyszczenie mebli 

- 1 garderoba, odkurzanie wykładziny, mycie luster, blatów, czyszczenie mebli, sprzątanie 1     

toalety z prysznicem 

Sprzątanie toalet 

 - 1 toaleta damska, 3 kabiny, 4 umywalki z lustrami 

 - 1 toaleta męska, 2 kabiny, 1 pisuar, 4 umywalki z lustrami 
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- 1 toaleta dla niepełnosprawnych, umywalka z lustrem, toaleta, prysznic 

Sprzątanie korytarzy ciągów komunikacyjnych 

- czyszczenie korytarzy, mycie podłogi panelowej 

- praca również w godzinach nocnych 

 

Scena Amfiteatru wraz z zapleczem. 

 - scena zadaszona o nie regularnych kształtach o maksymalnej powierzchni 20m x 40 m,  

 - podłoże farba żywiczna wymaga oczyszczenia z kurzu, liści a następnie mycie za pomocą maszyny 

(Szorowarka do powierzchni sceny),  

 - na scenie kontener Organizatora, podłoga panele, meble, stolik, krzesełka,  

 - scena, wnęki z których należy wymiatać regularnie liście i inne śmieci nawiewane z boku 

 - zaplecze sceny, 2 x schody, powierzchnia między sceną a budynkiem kostka brukowa, zamiatanie 

zaległych liści i innych nieczystości 

- praca również w godzinach nocnych 

 

Proscenium 

Powierzchnia pomiędzy sceną a widownią. 

- regularne wymiatanie z pisaku, liści i innych nawianych nieczystości 

- praca również w godzinach nocnych 

 

Widownia 

Widownia mieszcząca ok 2000 miejsc na drewnianych ławkach 

- regularne sprzątanie przed i po zakończonych wydarzeniach z nieczystości powstałych po wizycie 

publiczności, wymiatanie z liści i innych nawianych nieczystości. 

- praca również w godzinach nocnych. 

 

Kasy 

2 Kasy o powierzchni 3m2 

- stolik, krzesło, 1 okno 

 

Wykonawca będzie zobligowany do wykonania usługi przy użyciu własnych pracowników oraz 

własnego sprzętu i środków czystości tj. środków do czyszczenia mebli, płynów oraz preparatów do 

mycia oraz konserwacji, past, płynów do dezynfekcji, worków na odpady, środków zapachowych, 

środków do utrzymania i pielęgnacji powierzchni podłóg oraz mebli, etc.;  

Wykonawca zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt odpowiedni stan zaopatrzenia w 

kontenery na odpady, niezbędne materiały, środki czystości, środków transportu, urządzeń, narzędzi, 

sprzętu itp.; 

 
 
 
II. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Sprzątanie powierzchni Amfiteatru: Budynek, scena, proscenium, tereny przyległe do sceny. 

2. Zapewnienie do wykonania usługi własnych pracowników. 
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3. Zapewnienie do wykonania usługi własnego sprzętu, urządzeń oraz środków do czyszczenia 
powierzchni, toalet, mebli, etc;. 

4. Zapewnienie worków na śmieci i kontenerów na odpady oraz ich wywóz 
 

 

 
III. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym:  

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki: 

a. Posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia, 

b. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym  

c. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także 
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia również w 
godzinach nocnych. 

d. Posiadanie odpowiednie sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.  

e. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

f. Podmiot składający ofertę nie może być objęty postępowaniem upadłościowym lub 
likwidacyjnym i nie może zalegać z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne. 

g. Złożenie w wymaganym terminie oferty cenowej. 

h. posiadają ubezpieczenie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej.  

i. Przeprowadziły obowiązkową wizję lokalną i zapoznały się z obiektem.  
Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu: piątek 29.04.2022 r. w godzinach 9:00-14:00 
 

 

IV. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego 

prowadzenia bez podawania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.   

 
 
    *Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, harmonogramu w związku z działaniami 

profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Wolskie 

Centrum Kultury dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu 

udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, a dotyczącego: 

Usługę kompleksowego cyklicznego sprzątania, okolicznościowego przed i po Organizowanych 

wydarzeniach w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 

w Warszawie  

składamy ofertę o następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto: 1 roboczogodzina 

………………………………………………………………………………………………..zł. 

      Stawka podatku VAT: ………. %. Cena brutto: zł. 

Słownie:  

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

 

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni  

5. Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 

w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

 

 

 
        (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

    przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

…………………………………………………………… 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

l .  Oświadczam, że: 
Na podstawie przedstawionych mi informacji zawartych w zapytaniu ofertowym jestem w stanie 
zrealizować przedmiot zamówienia. 
2. Oświadczam, że  
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; 
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia; 
7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w 

formie kar umownych. 
 

 

 

 

 
          (miejscowość, data) 

 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 


