
PS.DKOP.IX.0918.1.15      Gdańsk, dnia 09.04.2015 r. 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT 

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty cenowej na następującą usługę: 

1) osuszanie dokumentów Działu Świadczeń Rodzinnych znajdujących się  

w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 25, ich archiwizację,  

w tym przepakowanie, utworzenie i weryfikację spisów ; 

2) przechowywanie i obsługa (wyszukiwanie, udostępnianie, 

porządkowanie, brakowanie i niszczenie) dokumentacji niearchiwalnej 

będącej w zasobach MOPR w Gdańsku. 

Wymagania dotyczące usługi: 

1) termin realizacji usługi: do 01.05.2015 r. – 31.12.2015 r.; 

2) płatność przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca w terminie  

21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego; 

3) brak możliwości dzielenia usługi; 

4) lokalizacja składowania dokumentacji na terenie Miasta Gdańska. 

Kryterium wyboru: 

cena – 100% 

Sposób oceny ofert: 

Kryterium Cena (C) - 100% 

Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 punktów. 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto. 

Liczba punktów według kryterium obliczona na podstawie wzoru: 

najniższa cena ofertowa 
C = ------------------------------- x100 x 100% = liczba punktów 

cena badanej oferty 
 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów. 

Sposób złożenia oferty: 

Ofertę zawierającą formularz ofertowy (załącznik nr 1) prosimy przesłać  

w zamkniętej kopercie do dnia 24.04.2015 r. do godz. 09:00, do kancelarii 



Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 80-432 Gdańsk ul. Leczkowa 1A 

pok. Nr 4 z dopiskiem „Nie otwierać oferta na usługi archiwistyczne”. 

Otwarcie ofert, na które serdecznie zapraszamy, nastąpi w dniu 24.04.2015 r.  

o godz. 09:15 w pokoju nr 330 w Gdańsku ul. Leczkowa 1A. 

 

Złożenia zamówienia na wybraną ofertę nastąpi po jej zaakceptowaniu przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 

O wyborze oferty powiadomimy do dnia 30.04.2015 r. do godziny 15:30. 

 

W razie pytań proszę kontaktować się drogą elektroniczną z Panią Moniką Kowalską 

e-mail: m.kowalska@mopr.gda.pl lub z Panią Barbarą Paszkiewicz e-mail: 

b.paszkiewicz@mopr.gda.pl. 

 

 

Kierownik Działu  
Komunikacji i Obsługi Prawnej 

 
Mirosław Żmudziński 

 



Załącznik nr 1 

……………………………………………… 
Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................ ................. 

Adres: ............................................................................... .............. 

Tel. …………………………………………………………………. 
REGON: ………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………… 
 

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku 
ul. Konrada Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 
 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące: 

1) osuszania dokumentów Działu Świadczeń Rodzinnych znajdujących się  
w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 25, ich archiwizację,  

w tym przepakowanie, utworzenie i weryfikację spisów , 
2) przechowywanie i obsługę (wyszukiwanie, udostępnianie, 

porządkowanie, brakowanie i niszczenia) dokumentacji niearchiwalnej 
będącej w zasobach MOPR w Gdańsku, 

Oświadczam/y, że akceptuję/emy w całości wszystkie warunki zawarte  

w zapytaniu. 
1) SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia: 

2) PRZEJĘCIE DOKUMENTÓW DO PRZECHOWYWANIA: 

Opłaty jednorazowe: 

Usługa/materiał: Jednostka: Ilość 

szacunkowa 

Stawka 

netto: 

Wartość 

netto: 

Wartość 

brutto: 

Przepakowanie 

dokumentacji 

metr 

bieżący 
415    

Utworzenie 

spisów 
rekord 32400    

Weryfikacja 
spisów 

rekord 17400    

RAZEM X X X   

 

 

 



Opłaty miesięczne: 

Usługa/materiał: Jednostka: Ilość 

szacunkowa 

Stawka 

netto: 

Wartość 

netto: 

Wartość 

brutto: 

Przechowywanie: metr 

bieżący 
415    

3) OSUSZANIE DOKUMENTÓW 

Do osuszania jest ok 60 mb dokumentacji, zakładając, że 1 mb to 30 kg 
mokrych dokumentów, to daje 1.800 kg dokumentów do osuszenia. 

Opłaty jednorazowe: 

Usługa/materiał: Jednostka: Ilość 
szacunkowa: 

Stawka 
netto: 

Wartość 
netto: 

Wartość 
brutto: 

Osuszanie 
dokumentów: 

kilogram 1800    

4) Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, 

jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze zamówieniem otrzymanym 
od Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

6) Oświadczam/y, że akceptuję/emy warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w zamówieniu. 

7) Ofertę niniejszą składam/y na ………….. kolejno ponumerowanych 
stronach. 

8) Oświadczam/y, że dokumenty składowane będą pod adresem: .……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
9) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące dokumenty: 

- ……………………………………………. 
- ……………………………………………. 

 
 

______________ dnia _________ 2015 r. 

 
 

_______________________________ 
podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 


