
Gdańsk, dnia 27.12.06 r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 
60000 EURO 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A,  
80-865 Gdańsk, tel. 520-70-00, fax. 520-70-01 Godziny, w których udzielane są 

informacje dotyczące postępowania: 7:30 - 15:30 Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia dostępna na stronie internetowej www.mops.gda.pl lub (odpłatnie cena 

8,00 PLN brutto) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marynarki Polskiej 134A pok. 11 

(Kancelaria Ośrodka) w godz. 9:00 - 14:00 do dnia 08.01.2007 r. lub za zaliczeniem 

pocztowym. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu 
przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku CPV: 
74750000-1 Usługi sprzątania biur, 74722000-6 Usługi czyszczenia okien, 
90210000-2 Usługi sprzątania ulic, 90212000-6 Usługi odśnieżania. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Od 1 lutego 2007 do 31 stycznia 2008 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

a) Zamawiający wymaga wykonania co najmniej dwóch zamówień o wartości 

równej lub większej niż iloczyn ceny oferty brutto i 12 miesięcy; 

b) posiadają punkt koordynacyjny na terenie trójmiasta; 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 Pzp; 

5. zaakcetują projekt umowy. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych na podstawie 

złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. 

VI. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁACENIA WADIUM W KWOCIE: 
2500,00 PLN 

VII. KRYTRIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
Cena oferty brutto: 100% 

 

 

 



VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marynarki Polskiej 134A,  

80-865 Gdańsk, pok. Nr 11 (Kancelaria Ośrodka). 

2. Termin składania ofert: do dnia 08.01.2007 r. do godz. 10:00  
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

IX. Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 


