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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2017

1. Przedmiot zam6wienia / nazwa

i Nasiennictwa w Pdznaniu.

Podstawa - niniejsfe postqpowanie w sprawie zamov

od kwoty okreSlonQj w ad. 4 pkt. 8 ustawy Prawo za

zgodnie z Prawem famowiei Publicznych oraz wewnq

2. Opis przedmiotu zam6wienia

Podstawa - niniejsfe postqpowanie w sprawie zam

od kwoty okreSlonQj w ad. 4 pkt. 8 ustawy Prawo

Przedmiot zam6wienia - obejmuje:

Sprzqtanie pomiesfczeh zgodnie ze szczegolowym

- zalqcznik nr 1

a o szacunkowej nrzszej

ieh publicznych jest prowadzone

i regulacjami Zam qcego.

3.

a)

stosownie

la zaklad6w

InoSc ich

mowienie,

kami grup

ustawy z

niu osob

u ustawy z

nianiu osob

b) Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy siq o udziele/pie zamowienia spefniq

tylko w prz ku, gdy wykaZq, ze nie mniej nizl30o/o zatrudnionych

nich pra kow stanowiq osoby niepelnos

c) Wykonawca bgdzie zobowiqzany do utrzymanialzatrudnienia nie mniej iz 30% osob

niepeln nych przez caly okres realizacji

nia Zamawiajq

i

i

dpisern przedmiotu
I'
I

I

owtenla

co kwartal

nych osob

d) onawca bqdzie zobowiqzany do prze

macji o liczbie osob zatrudnionych w oraz liczbie zatrud



e) Zamawiajqcy ma prawo w kazdym okresie

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji

n iepelnospra$vnych,

0 W przypadkr.i nie wywiqzywania sig Wyko

bqdzie zobottqiqzany do zaplacenia kary umowne

umowy i6 siQ do

qcej enie osob

z zapisow ppkt c), awca

Zamawiajqcemu w i 10%

ty miesiqc niedotrz ia tego

7 r. - 30.06.2018 r.

zakladu pracy ch onej lub

z dnia 27 sierpni 1997 r. o

niepelnospr lub inne

onej lub

mtestQcznegQ wynagrodzenia, za ka2dy

warunku (potfqconej od niezaplaconej FV).

4. Termin wykQnania zam6wienia

Termin realizacjizan'fowienia wynosi 12 m-cy - oo

zakladu aktywno6ci zawodowej, o kt6rej mowa u

rehabilitacji zawodovfej i spolecznej oraz zatrudnianiu

zakladu pracy

lub ptzez jego

ych,

zam6wienia,

ednim potencjalem

prowadzonej

ronq

publiczne, ialalno6ci

- podpisze umowQ nN wykonywanie uslug sprzqtania pom Zleceni
- oferuje mozliwoS6 kania ulg z tytulu wplaty na

6. Wytyczne

Oferta powinna zawi

wykonawc6w dot. przygotowania 
I 
treSci oferty

'ac ponizsze informacje: 
I

larz

zakladu

abilitacji

dzajqcych

ra bgdzie



integracjq os6b n iepelnosprawnych,

- aktualny wypis z Oentralneoo Reir- aktualny wypis z Oentralnego Rejestru

wystawienia),

rozumieniu przepisl

Ofefty bqdq najpiervy pc

potwierdzenie posia{ani

wykonanie przedmistu

realizowala zam6rfvienie publiczne, dzialalnorici mujqcej spolecznq zawodowq

lub KRS (max 3 s. od daty

lub wykonywanie sprzqtania

technicznym i mi zdolnymi

bqdq wykonywaty q, wykaz

uslugi,

j dzialalno6ci

- min. 2 dokument! RoSwiadczajqce nale2yte

w podobnym zakre$ie w ciqgu ostatnich 3 lat,

- oSwiadczenie o dlsponowaniu odpowiednim poten

do wykonywania zhmowienia oruz wykaz os6b 
,

Srodk6w, sprzgtow i narzgdzi niezbgdnych do wykon

Cenb oferowana minimalna brutto
Cena = --------]----- ______ x 1

Dzial.

- polisq od odpowi{dzialnoSci cywilnej w zakresie
waZnqprzez caly ol4res umowy,

- oSwiadczenie wyftonawcy o zatrudnianiu nie mniej 30% osob ni,._J ,]'_ vv /v vevv | ileP(;lt tL

pw o rehabilitacji zawodowej i lpotecznej otaz zatru
niepelnosprawnych. 

i

7. Zasady wspptpracy, kt6re bg

Zamowienie realizov,lane bqdzie na p

w niniejszym zapytiniu ofertowym w
wykonania zam6wiehia bezposrednio przez osobq/y wyr{nienion qle w ofercie.
zakresie wymagajq $isemnej zgody Zamawiajqcego. 

i

I Proces i rVjeria wyboru Wykonawey 
i

r -r- ]"-
technicznym i osobOwym oraz zdornosciq finansowq Qo wykonania
zakresie Zamawiajqcjy rezenruuje sobie prawo do s nia podanych inform

nastqpnie porownania i wyboru r.iajkorzystniejszej oferty Kryteriami

warunki formalne cena za
zamowlenta otaz wysoko66 su na PFRON. tosowanie

ofert. Za

punkt6w

ych w

osob

ogi zawarte

je siq do

iany w tym

oferty oraz

tencjalem

a. W tym

Cena badanej oferly brutto

x 0,80 = max 80 pkt



Wysoko6c odpisu maksymalna

9. Termin imiejlce zlo2enia oferty na realizacjq

Oferta powinna odpQwiada6 w petni na zapytanie wraz z zalacznika i, powinna

2) Wysoko6c odpisu PFRON (w %)

OdPis =

{Vysoko6c odpisu w ofercie badanej

na ka2dym jego etapie bez

17 r.

x100x0,20=m 20 pkt

- zgodnie z rmularzem

nia ofertowego.

postqpowaniu fi1LtSr czyc do

wlaz z zalqczn i, jeSli nie

sle wraz z terminu

zwiqzania

mawraJqcy

an@piorin.gov.pl

nia/uniewa2nienia

nia przyczyny.

adres: Wojewodzki pektorat

ldzka 2508, 60-166

Oferla mo2e by6 przlslana listem, faksem lub e-mailem 'az z zeskanowanymi cznikami

i otrzymanie jej w kA2dej z tych form bqdzie liczone ja spelnienie warunku ta

okre6lac Wykonawcp oraz wskazywac osobq do

ofertowym sta n owiqcil m zalqcznik nr 2 do n i n iejszeg o

Oferty prosimy przesyla6 do 8.06.2017 r. godz. 15.00 n

Ochrony Ro6lin i Nlsiennictwa w Poznaniu, ul. Grunw

terminu zlo2enia of$rty. Wykonawca wybrany w tym

dokumentacji przed podpisaniem umowy pisemnq wersjq

dostarczyl jej wczesniej.

10. Termin uiqzlnia z ofertq

Termin zwiqzania z Qfedq - 30 dni. Bieg terminu

oznaczonego na sklddanie ofert. Zamawiajqcy moze prfedlu2yc wymog term

ofertq o oznaczony okres, nie zy jednak niz kolejneieo an,. o fakcie tym

powiadomi Wykonawfow, a ci mq decyzjq , c=y przejluzajqwazno6c oferty

11. Dane Zamawlajqcego do nadeslania ofert: 
I

i

wojew6dzki Inspekiorat ochrony Ro6lin i Nasienni"tl"" * poznaniu, ul. G

Poznai. dnia 30.05.

powazanrem

niejszego


