
  Nowy Targ dnia 29.11.2019 r. 
 
 

Z A P R O S Z E N I E 
 
Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a 34-400 Nowy Targ,  
tel. 18-266-58-82 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO, do których na podstawie 
art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2019 poz. 1843). 
   
1. Opis przedmiotu  postępowania:  

1) Sprzątanie i utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych, mycie podłóg, 
2) Sprzątanie i utrzymywanie czystości w pomieszczeniach socjalnych, mycie podłóg, 
3) Sprzątanie i utrzymywanie czystości kabin prysznicowych, pisuarów, pomieszczeń WC -mycie 
muszli sedesowych, 
4) Mycie umywalek, zlewozmywaków, parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, 
5) Mycie okien ( w zależności od potrzeb) w pomieszczeniach biurowych i warsztatowych, 
6) Mycie biurek, mebli biurowych, opróżnianie koszy ,  
7) Mycie drzwi wejściowych do budynku , mycie drzwi do pomieszczeń biurowych , mycie drzwi do 
pomieszczeń warsztatowych. 
8) Utrzymanie czystości – mycie podłóg w korytarzach budynku , 
9) Mycie płytek ściennych i podłogowych, 
 10) Mycie grzejników, usuwanie pajęczyn , 
 11) Okresowe mycie wnętrz autobusów, 
 12) Sprzątanie obejścia budynku i placu manewrowego - usuwanie śmieci , papierów,  
13) Sprzątanie skoszonej trawy wokół budynku Zakładu, 
 
2. Wykonanie usługi winno się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00  
w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
3. Środki czystości i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Zleceniodawca. 
 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Krystyna Sikora . 
Tel. 18-266-58-82.  
Termin składania ofert cenowych do dnia  09.12.2019 r.  
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a. 
 
Jedynym kryterium jest cena -100 %. 
 
W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi 
termin zawarcia umowy. 
 
Załączniki do niniejszego zaproszenia: 
- oferta cenowa  
- wzór umowy 

 
  


