Ogłoszenie nr 2021/BZP 00290072/01 z dnia 2021-11-29

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi
Usługa sprzątania budynków Nadleśnictwa Chocianów

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Chocianów
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023902
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Kościuszki 23
1.4.2.) Miejscowość: Chocianów
1.4.3.) Kod pocztowy: 59-140
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski
1.4.7.) Numer telefonu: 76 8183500
1.4.8.) Numer faksu: 76 8183506
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chocianow.wroclaw.lasy.gov.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290072/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-11-29 14:24

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

Usługa sprzątania budynków Nadleśnictwa Chocianów
3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca
kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Nadleśnictwa Chocianów pod adresem ul.
Kościuszki 23 w Chocianowie. Przez kompleksowe sprzątanie pomieszczeń należy rozumieć działania
mające na celu utrzymanie ciągłej czystości i porządku.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia do
zaproszenia do składania ofert, który stanowi integralną część zaproszenia do składania ofert.
3.5) Kod waluty: PLN
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-12-07 09:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

-Warunkiem udziału w postępowaniu jest załączenie do oferty referencji lub innych dokumentów
poświadczających, że Wykonawca wykonywał w okresie ostatnich 3 lat usługę sprzątania w co
najmniej jednym obiekcie biurowym (lub grupie obiektów biurowych), o łącznej powierzchni
minimum 300 m2.
-Warunkiem udziału w postępowaniu jest załączenie do oferty odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji,
-Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zawarł z Zamawiającym pisemną umowę na warunkach określonych w zaproszeniu do
składania ofert wraz załącznikami.
SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na
własnej stronie internetowej: https://chocianow.wroclaw.lasy.gov.pl/. Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowano na portalu zamówień publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
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