Tarnobrzeg, dnia 10.12.2020 r.
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Marii Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
tel. + 48 15 848 18 00
email: biuro@tppt.tarnobrzeg.pl

Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny
al. Warszawska 227B
39-400 Tarnobrzeg

Zapytanie ofertowe
Dotyczy:

„Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz powierzchni wspólnych w budynku
Inkubatora Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego"
I.

Zamawiający:
Konsorcjum firm:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą: ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8670007072, REGON: 830169541 – Lider Konsorcjum oraz
Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny z siedzibą al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672240080, REGON: 361205828 – Partner Konsorcjum

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:
„Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz powierzchni wspólnych w budynku Inkubatora
Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykaz powierzchni i częstotliwość sprzątania:
 powierzchnie wspólne (korytarze, dojścia do biur) w części biurowej inkubatora 690m2 - 3 razy
w tygodniu
 biura operatora 70m2 - 3 razy w tygodniu
 trzy aneksy kuchenne po 12m2 - 2 razy w tygodniu
 sala konferencyjna 170m2 - 1 raz w tygodniu
 dwie klatki schodowe po 100m2 w tym dwie windy - 3 razy w tygodniu
 powierzchnia przed wejściem do klatki schodowej wraz ze schodami - 3 razy w tygodniu
 dwa pomieszczenia sanitarne po 30m2 (WC damski, męski i niepełnosprawnych) - 3 razy w tygodniu
 opróżnianie koszy i koszopopielnic - 3 razy w tygodniu
 mycie szyb wejściowych klatek i na poziomie biur 50m2 -1 raz w miesiącu
 przygotowanie powierzchni biurowych do przekazania najemcom (posprzątanie i umycie szyb wewnątrz
pomieszczenia) - w przypadku takiej konieczności - cena za 1m2
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy używając własnego sprzętu i materiałów oraz własnych
środków czystości.

III. Termin wykonania zamówienia:
 umowa zlecenie zawarta na okres 1 roku (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)
 okres rozliczeniowy - faktura wystawiana co miesiąc po wykonaniu usługi, termin płatności min. 14 dni
od daty dostarczenia faktury.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w Biurze Operatora Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
(budynek Inkubatora TPPT), Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres:
biuro@tppt.tarnobrzeg.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2020 r.
V.

Dodatkowe informacje
W razie pytań proszę o kontakt:
Biuro Operatora Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" (budynek Inkubatora TPPT)
Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 848 18 00

