Oddział Terenowy w Koszalinie

KOS.WOP.SZP.261.50.2018.AS.1

Koszalin, 2018-11-13

ZAPROSZENIE
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie zaprasza do złożenia ofert na Usługę
kompleksowego sprzątania w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie
oraz w jednostkach podległych tj.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin
ul. Pileckiego 8, 78-400 Szczecinek
ul. Marynarska 9, Drawsko Pomorskie
ul. Kołobrzeska 36, 78-300 Świdwin
ul. Matejki 10, 78-100 Kołobrzeg
ul. Lipowa 4, 76-100 Sławno
ul. Reymonta 8, 78-200 Białogard
ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

1. Ogólne informacje dotyczące propozycji cenowej i przedmiotu zamówienia:
- Opis przedmiotu znajduje się w załączniku nr 2.
- Termin wykonania zamówienia : do czasu wyboru Wykonawcy w ogłoszonym postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego, maksymalnie do 31.12.2018r.
- Propozycja cenowa winna zawierać koszt całkowity w/w usług.
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
W zakresie przedmiotu zamówienia
- Anna Konfisz

tel. 94 34-73-143

W zakresie procedury
-Agnieszka Sikora-Gutowska

tel. 94 34-73-129

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena-100,00 %.

4. Ofertę należy złożyć do dnia: 14.11.2018r. do godziny 1000 w formie:
a.

pisemnej na adres: KOWR OT w Koszalinie ul. Partyzantów 15a w zaklejonej kopercie i opisem „Usługa
kompleksowego sprzątania w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie oraz
w jednostkach podległych”

b. elektronicznej (podpisana i zeskanowana) na adres zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
c.

faksem na numer 94 343 36 95.
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15 A, tel. (94) 347 31 00

5.

Wyjaśnienia dodatkowe:
a) Wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej.
b) Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona
przy wyborze.
c) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed
upływem terminu jej składania.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec
Zamawiającego z tego tytułu.

6.

Załączniki:
1.

Propozycja cenowa - zał. nr 1

2.

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
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