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ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

polegającego na świadczeniu usług sprzątania i utrzymania w czystości w trzech pomieszczeniach
biurowych: nr 218 (18 m2), 218A (18 m2) i 219 (17 m2) o łącznej powierzchni 53 m2, wynajmowanych

na drugim piętrze przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie w biurowcu 
przy ul. Teofila Firlika nr 20 w Szczecinie

Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Szczecinie  planuje  zakup  usług  sprzątania  
i utrzymania w czystości trzech pomieszczeń biurowych: nr 218 (18 m2), 218A (18 m2) i 219 (17 m2) 
o łącznej powierzchni 53 m2. W ramach oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesłania
wstępnej  kalkulacji  na  Formularzu  cenowym  (Załącznik  nr  1).  Postępowanie  będzie  prowadzone
zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Niniejsza  informacja  nie  stanowi  oferty  w  myśl  art.  66  kodeksu  cywilnego,  jak  również  
nie  jest  ogłoszeniem  w  rozumieniu  ustawy  prawo  zamówień  publicznych.  Informacja  
ta  ma  na  celu  wyłącznie  badanie  rynku  na  potrzeby  ustalenia  szacunkowej  wartości
zamówienia.

I. Prowadzący szacowanie

Marcin Winiarczyk 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin
Tel. (91) 43 05 211, Fax. (91) 43 05 201
marcin.winiarczyk.szczecin@rdos.gov.pl
Strona internetowa: http://szczecin.rdos.gov.pl/

Ogłoszenia  i  komunikaty  dotyczące  szacowania  wartości  zamówienia  znajdują  się  na  stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem  http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-
wartosci-zamowienia.

II. Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia

Przedmiotem  szacowania  wartości  zamówienia  jest  świadczenie  usług  sprzątania  i  utrzymania
czystości w trzech pomieszczeniach biurowych: nr 218 (18 m2), 218A (18 m2) i 219 (17 m2) o łącznej
powierzchni 53 m2 w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r. (10 miesięcy). 

Szczegółowy opis zlecanych usług: 
1.  odkurzanie  wykładzin  dywanowych  i  powierzchni  tapicerowanych  6  szt.  krzeseł  biurowych  –  
trzy razy w tygodniu,
2. przecieranie na wilgotno dostępnych powierzchni mebli  – trzy razy w tygodniu,
3. przecieranie na wilgotno miejsc, na których mógłby gromadzić się kurz (np. parapety, grzejniki,
listwy przypodłogowe, gniazda wtykowe, 3 szt. kratek wentylacyjnych itp.) – trzy razy w tygodniu,
4. opróżnianie pojemników na śmieci, niszczarek wraz z wymianą worków foliowych – raz w tygodniu,
5. pranie wykładzin dywanowych i i powierzchni tapicerowanych 6 szt. krzeseł biurowych – dwa razy 
w roku,
6. wynoszenie odpadów z opróżnionych pojemników, koszy, niszczarek do odpowiednich kontenerów 
na zewnątrz budynku (zgodnie z zasadami segregacji odpadów) – trzy razy w tygodniu,
7. mycie 12 szt. okien o wymiarach 80 cm x 135 cm (3 pomieszczenia x 4 okna) wraz z czyszczeniem
rolet – cztery razy w roku,
8. Termin realizacji usługi sprzątania: 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r. (10 miesięcy), 
9. Usługa sprzątania może odbywać się nie rzadziej niż 11 razy w miesiącu, w tym w dni wolne  
od pracy RDOŚ w Szczecinie, 
10.  Środki,  narzędzia i  materiały  wykorzystywane w całym procesie świadczenia usług sprzątania
zapewnia Wykonawca. Wykonawca zapewni ciągłość wyposażenia w odpowiednie worki na śmieci  
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do 6 szt. koszy i 3 szt. niszczarek używanych przez Zamawiającego,
11.  Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  wykorzystywane środki,  narzędzia  i  materiały  posiadały
stosowne  certyfikaty,  atesty  dopuszczające  do  stosowania  i  użytku  w  obiektach  użyteczności
publicznej.  Ponadto,  produkty  te  muszą  posiadać  przeznaczenie  odpowiednie  do  powierzchni,  
na  których  będą  stosowane.  Wykonawca  bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  w  związku  
ze stosowanymi podczas świadczenia usług sprzątania środkami, narzędziami i materiałami. 

Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część I:  Świadczenie usług  sprzątania  i  utrzymania czystości w jednym pomieszczeniu biurowym  
nr 218A (18 m2) na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk  
i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”.

Część II:   Świadczenie usług  sprzątania  i utrzymania czystości w jednym pomieszczeniu biurowym 
nr  218  (18  m2)  na  potrzeby  realizacji  projektu  nr  POIS.02.04.00-00-0191/16  pn.  „Inwentaryzacja
cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku
Danych o Zasobach Przyrodniczych”,

Część III: Świadczenie usług  sprzątania  i utrzymania czystości w jednym pomieszczeniu biurowym 
nr  219 (17 m2) na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” .

Kody CPV:
90910000-9 Usługi sprzątania
90911200-8 Usługi sprzątania budynków
90911300-9 Usługi czyszczenia okien

III. Inne istotne informacje

1. Szacunkową  wycenę  realizacji  zadania  należy złożyć w terminie   do dnia 16 lutego 2018 r.   
2. Szacunkową  wycenę  realizacji  zadania  należy złożyć w  formie wypełnionego Formularza

cenowego, który stanowi załącznik nr  1  do  niniejszego badania rynku.
3. Wypełniony formularz szacowania należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na  adres  mailowy:  marcin.winiarczyk.szczecin@rdos.gov.pl lub  dostarczyć  pocztą
tradycyjną na adres RDOŚ lub dostarczyć osobiście do biura projektu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Biuro Projektu SZOW
ul. Teofila Firlika nr 20, 71-637 Szczecin
pok. 218A, II piętro

4. Osoba do kontaktu: Marcin Winiarczyk, tel. 91 43 05 211, 
e-mail: marcin.winiarczyk.szczecin@rdos.gov.pl;

IV. Załączniki do szacowania
1. Formularz cenowy.
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