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SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 
tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 
fax: (+48 12) 425-12-28 

 
e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

Znak postępowania: A.I. 271-38/11 
 

Zaproszenie do składania ofert 
Specyfikacja 

 

1. Zamawiaj ący: Krakowskie Centrum Rehabilitacji , zwane w dalszej części „Zamawiającym” 
z siedzibą w Krakowie, Al. Modrzewiowa 22, Regon 351194736, NIP 677-17-03-375. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia : zamówienie udzielone będzie na podstawie konkursu ofert wg zasad 
określonych poniżej. 
 

3. Warunki konkursu zamieszczono na stronie Zamawiającego pod adresem http://www.kcr.pl.  
Warunki udost ępniane s ą bezpłatnie.  

 
4. Określenie przedmiotu zamówienia : przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

polegaj ących na utrzymaniu terenu Krakowskiego Centrum Reha bilitacji w sezonie jesienno - 
zimowym oraz utrzymanie terenu Krakowskiego Centrum  Rehabilitacji w sezonie wiosenno - 
letnim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzory umów będące załącznikami nr 3 A 
i 3 B oraz załącznik nr 4 opisujący obowiązki wykonawcy. 

4.1. Sezon jesienno – zimowy oznacza okres od rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy 
(przewidywany termin październik 2011 r.) do 31 marca 2012 oraz od 1 października 2012 r. do 31 
marca 2013 z możliwością wcześniejszego zakończenia, późniejszego rozpoczęcia oraz 
przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych. 

4.2. Sezon wiosenno – letni oznacza okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 września 2012 oraz od 1 kwietnia 
2013 r. do 30 września 2013 r. z możliwością wcześniejszego zakończenia, późniejszego 
rozpoczęcia oraz przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych 

4.3. Zamówienie składa się z dwóch część: 
a) Część 1 – utrzymanie terenu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w sezonie jesienno – 

zimowym  
b) Część 2 – utrzymanie terenu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w sezonie wiosenno - letnim 

4.4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części zamówienia. 
4.5. Zamawiający nie podaje wielkości powierzchni zielonej oraz innej objętej zamówieniem. W tym celu 

zaleca się aby każdy zainteresowany dokonał wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu z Panem 
Pawłem Wypyskim pod numerem tel.: 12 428 73 83 

 
5. W post ępowaniu mog ą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat  przed 

upływem terminu składania ofert w post ępowaniu a je żeli okres prowadzenia działalno ści jest 
krótszy, w tym okresie – nale życie wykonali lub obecnie nale życie wykonuj ą co najmniej dwie 
usługi odpowiadaj ące swym rodzajem cz ęści zamówienia na któr ą składa si ę ofert ę, każda o 
warto ści:  
Część 1 – 10.000,00 zł brutto  
Część 2 – 6.000,00 zł brutto  

6. Wymagany termin wykonania zamówienia : Umowy zostaną zawarte na okres 2 lat z tym, że 
wykonywanie usługi odbywać się będzie: 
a) Część 1 – od rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy (przewidywany termin październik 

2011 r.) do 31 marca 2012 oraz od 1 października 2012 r. do 31 marca 2013 z możliwością 
wcześniejszego zakończenia, późniejszego rozpoczęcia oraz przedłużenia w zależności od 
warunków atmosferycznych. 

b) Część 2 – od 1 kwietnia 2012 r. do 30 września 2012 oraz od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 
2013 r. z możliwością wcześniejszego zakończenia, późniejszego rozpoczęcia oraz 
przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych 
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7. Dokumenty jakie Wykonawca składa w ofercie:  
7.1 Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające 

zapoznanie się z niniejszymi warunkami oraz wzorem umowy załącznik nr 1. 
7.2 Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesi ęcy  przed upływem terminu składania ofert (KRS, EDG) 
7.3 Wykaz wykonanych usług, na potwierdzenie warunku, o którym w pkt. 6 z podaniem wartości 

brutto usług, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – zgodnie z załącznikiem 5 do 
warunków konkursu. 

7.4 Dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa w pkt. 7.3 zostały lub są wykonywane 
należycie.    

7.5 Formularz oferty  wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, 

7.6 Pełnomocnictwo  - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy, w przypadku gdy osoba 
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako 
upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.  

 
8. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej 
zapisanej stronie po świadczanego dokumentu.  

8.1. W przypadku Pełnomocnictw dokument musi być przedłożony wyłącznie w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej przez notariusza. 

8.2. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 
jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on 
zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 

8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczone przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

9. Sposób porozumiewania si ę stron w niniejszym post ępowaniu : 
9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą 

pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Korespondencj ę pisemn ą należy kierowa ć na adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, 30-
224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22.  

9.2. Pisma w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 12 425-12-28. Do kontaktu z ramienia 
Zamawiającego jest Pan Paweł Wypyski, tel. 12 428-73-83. 

 
10. Wyjaśnienia oraz zmiana tre ści warunków:  

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później 
niż połowa upływu terminu składania ofert od dnia ogłoszenia. 
 

11. Sposób przygotowania oferty : 
11.1. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w specyfikacji 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
11.2. Zaleca si ę aby Wykonawca przed zło żeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu obj ętego 

przedmiotem zamówienia. Po wcze śniejszym umówieniu z Panem Pawłem Wypyskim nr tel:.  
12 428 73 83 

11.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Wykonawca 
sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały. 

11.4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. 

11.5. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron 
w ”Formularzu Oferty”. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, zbindowane itp.) 
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie. 

11.6. Podpisy na stronach oferty należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 
11.7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. Na opakowaniu 

należy umieścić następujące informacje: 
„ Nazwa i adres Wykonawcy 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji, znak sprawy: A.I.  271-38/11 
        Świadczenie usług polegaj ących dbaniu o teren Krakowskiego Centrum Rehabilita cji” 

 
12. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert : 

Termin i miejsce składania ofert. 
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Oferty należy składać nie później niż do dnia 4.10.2011 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w 
Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Oferty złożone po terminie nie będą 
otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4.10.2011 r. o godz. 10:15 w budynku Al. Modrzewiowa 22, 
30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja, pokój nr 10. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące cen. 

 
13. Sposób obliczenia ceny oferty : 
13.1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty cen ę brutto za jeden miesi ąc 

świadczenia usługi.  
13.2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

13.3. W „Formularzu oferty” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w 
miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i 
równoważnych). 

13.4. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę 
opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom (…),Dz. U. 2011 r. nr 68, poz. 360. 

13.5. Informacja dotyczące walut obcych: rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone 
będą w polskich złotych (PLN). 

 
14. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób  oceny ofert : 

Oferty będą oceniane według kryterium najni ższa cena - 100% (100 pkt) 
W kryterium punkty liczone będą w następujący sposób: 
liczba punktów badanej oferty = (Cmin  /C bad) x 100 pkt   
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

                          Cbad – cena oferty badanej 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 
15. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy : 

Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców faksem lub pismem oraz umieści 
informację na stronie internetowej. 

16. Zmiana oferty, wycofanie oferty, termin zwi ązania ofert ą: 
16.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert.  
16.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.  

16.3. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni  licząc od 
upływu terminu składania ofert. 

20. Wzór umowy : 
20.1. Wzory umów stanowią załącznik nr 3a i 3b do specyfikacji.  
20.2. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją treści umowy przez Wykonawcę. 
21. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkurs u do upływu terminu 

składania ofert.  
22. Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny  
23. Wykaz zał ączników stanowi ących integraln ą część niniejszej specyfikacji:  

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 
2. Wzór umowy o świadczenie usług odśnieżania - załącznik nr 3a 
3. Wzór umowy dbania o zieleń - załącznik nr 3b 
4. Obowiązki Wykonawcy – załącznik nr 4 
5. Wykaz usług – załącznik nr 5 
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Numer sprawy: A.I. 271-38/11                                                                          Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 

………………………………… 
(Pieczęć Wykonawcy) 

 
FORMULARZ  OFERTY 

 
Nazwa (firma) Wykonawcy: ..................................…………........................................................................… 

Adres Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ............................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

powiat ................................................              województwo .......................................... 

Regon ............................................                   NIP ..........................................................  

e-mail .............................@ ..............               Internet: .......................................................  

Telefon: ........................................        Fax: ......................................................... 

Nr rachunku bankowego .......................................................................................................................... 
 
Składając ofertę na świadczenie usług polegających na utrzymaniu terenu Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji w sezonie jesienno - zimowym oraz utrzymanie terenu Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji w sezonie wiosenno - letnim, zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z poniższymi warunkami: 
1. CZĘŚĆ 1 – utrzymanie terenu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w sezonie jesienno - 

zimowym 

Cena brutto za jedną godzinę świadczenia usługi: ………………………… PLN. 

(słownie……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………….....................PLN),  
w tym podatek VAT. 

2. CZĘŚĆ 2 – utrzymanie terenu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w sezonie  

3. Cena brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi: ………………………… PLN. 

(słownie……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………….....................PLN),  
w tym podatek VAT. 
 

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 2 lat z tym, że 

wykonywanie usługi odbywać się będzie: 

Część 1 – od rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy (przewidywany termin październik 

2011 r.)do 31 marca 2012 r. oraz od 1 października 2012 do 31 marca 2013 r. 

Część 2 – od 1 kwietnia 2012 do 30 września 2012 oraz od dnia 1 kwietnia 2013 do 30 września 

2013 r.   

5. Oświadczamy, że wzory umów, stanowiące załączniki do Specyfikacji zostały przez nas 

zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umów na 

określonych w projekcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
                                    ………………………………………………… 

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania  
Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców  

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 


