
Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego  

 ZOOiI.242.07.2021.RJ 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług utrzymania w czystości samochodów służbowych 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na dwie części, dopuszcza się składanie ofert 

częściowych, na każdą część osobno oraz oferty na obie części. 

 

CZĘŚĆ I 

1. Świadczenie usług sprzątania samochodów służbowych użytkowanych w: 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

ul. Teofila Firlika 20 

71-637 Szczecin 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania samochodów służbowych: 

 

- Suzuki Vitara ZS 646JT, 

- Ford Kuga ZS 069LC, 

- Dacia Duster ZS 502HM 

- Ford Ranger ZS 910EF, 

- Kia e-Niro ZS 033NC 

 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na:  

1) świadczeniu usługi sprzątania każdego wymienionego w pkt 2 Części I samochodu 

służbowego z należytą starannością, jeden raz w miesiącu zgodnie z poniższą specyfikacją: 

- mycie samochodu z zewnątrz, 

- odkurzanie wnętrza, 

- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu, 

- odkurzanie bagażnika, 

- mycie szyb od strony wnętrza pojazdu. 

2) świadczeniu usługi prania tapicerki każdego wymienionego w pkt 2 Części I samochodu 

służbowego z należytą starannością, nie częściej niż jeden raz w ciągu trwania umowy –  

w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

4. Świadczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 15.00. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w tym samym dniu, w którym 

otrzyma zlecenie jej wykonania. 

6. Miejsce wykonywania świadczenia przedmiotu zamówienia nie może być oddalone od siedziby 

Zamawiającego wskazanej w pkt 1 Części I o więcej niż 12 km. 

 

CZĘŚĆ II 

1. Świadczenie usług sprzątania samochodów służbowych użytkowanych w: 

Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu, 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

ul. Dworcowa 13, 

78-520 Złocieniec 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa porządkowa w zakresie sprzątania samochodów służbowych: 

- Nissan NV200 ZS 932JV, 

- Dacia Duster ZS 501HM, 

- Suzuki Vitara ZS 146LM, 

 



 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: 

1) świadczeniu usługi sprzątania każdego wymienionego w pkt 2 Części II samochodu 

służbowego z należytą starannością, jeden raz w miesiącu zgodnie z poniższą specyfikacją: 

- mycie samochodu z zewnątrz, 

- odkurzanie wnętrza, 

- czyszczenie elementów plastikowych wewnątrz pojazdu, 

- odkurzanie bagażnika, 

- mycie szyb od strony wnętrza pojazdu. 

2) świadczeniu usługi prania tapicerki każdego wymienionego w pkt 2 Części II samochodu 

służbowego z należytą starannością, nie częściej niż jeden raz w ciągu trwania umowy –  

w zależności od potrzeb Zamawiającego 

4. Świadczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie  w godzinach od 8.00 do 15.00. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w tym samym dniu, w którym 

otrzyma zlecenie jej wykonania. 

6. Miejsce wykonywania świadczenia przedmiotu zamówienia nie może być oddalone od siedziby 

Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu wskazanej w pkt 1 Części II o więcej niż 12 km. 

 

 

 

W całym procesie świadczenia usług sprzątania Wykonawca używa własnych środków, urządzeń  

i materiałów, odpowiednich do powierzchni, na których będą stosowane. Wykonawca bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki stosowania tych środków, urządzeń i materiałów podczas 

świadczenia usług sprzątania.  

Termin sprzątania każdorazowo wyznacza Zamawiający. 

 

 


