
 

 
 

 
Kraków, dnia 01.10.2021 roku 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiot zamówienia: 

„Usługa zimowego utrzymania nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej w Krakowie przy ul. Nad 

Drwiną 10 w okresie zimowym 2021/2022” 

Numer postępowania: 569/2021 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Kordylewskiego 11,  

31-542 Kraków 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie procedury PR-4.6 proces zamówień publicznych przyjętej 

w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie” w trybie zapytania ofertowego  

z publikacją na BIP.  

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 

efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby 

przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy 

wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wewnątrzzakładowych, parkingów dla samochodów 

osobowych oraz ciężarowych typu TIR, placów manewrowych, podjazdów pod bramy magazynów oraz 

chodników, ciągów pieszych, dojść do budynków zlokalizowanych na terenie nieruchomości Business Park 

Nad Drwiną położonej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10 w okresie zimowym 2021/2022. 

Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie zobowiązany do zapewnienia i dostawy  niezbędnego sprzętu, 

narządzi oraz środków chemicznych i/lub materiałów uszarstniających wykorzystywanych do realizacji usługi. 

Koszt zapewnienia i dostawy wszystkich materiałów musi być ujęty w cenie oferty.  

Usługę odśnieżania i zwalczania gołoledzi na chodnikach, placach i parkingach należy rozpocząć równolegle  

z pełnieniem akcji zimowej na drogach przez wszystkie jednostki sprzętowe. 

Wykonawca w ramach realizacji usługi zobowiązany będzie do sprzątania pozimowego (bezpyłowo) poprzez 

uprzątnięcie materiałów (piasku, resztek soli itp.) zalegających na obszarze wykonywania usługi a zwłaszcza 

przy krawędziach dróg, parkingów, placów oraz chodników, ciągów pieszych w terminie do 31 marca 2022r. 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

90620000-9 Usługi odśnieżania 



 

 
 

90630000-2 Usługi usuwania oblodzenia 

90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic 

90914000-7 Usługi sprzątania parkingów 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza składania ofert częściowych (niepotrzebne skreślić). 

5. Termin lub okres wykonania zamówienia: 01.11.2021r. – 31.03.2022r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno 

zamówienia polegające na wykonywaniu prac w zakresie zimowego utrzymania terenów, świadczone na rzecz 

jednego Zamawiającego, którego łączna powierzchnia będąca przedmiotem zimowego utrzymania wynosi nie 

mniej niż 25a.  

Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy 

z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Ocena  ofert co do spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule spełnia/nie 

spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. 

Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.  

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz  

z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  



 

 
 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Adres e – mail Zamawiającego do korespondencji: 

urszula.hamielec@marr.pl 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Urszula Hamielec 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Oferta jest składana w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. 

Ofertę należy złożyć w PLN. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

Oferta powinna być: 

1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz oferty), 

2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna  

z jego treścią,  

3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.  

Do oferty należy załączyć dokumenty, o których stanowi pkt. 7 zapytania ofertowego 

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem.  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze 

sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające z prowadzonego postepowania.  

W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferty nie będą rozpatrywane.  

10. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Małopolskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego, ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie (Kancelaria ogólna) tj. w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 08.10.2021r. do godz. 12.00. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Otwarcie ofert: 

Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Zamawiający odczyta i oceni przesłane oferty w oparciu 

o kryteria oceny ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MARR S.A. ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.  

11. Kryteria oceny ofert 

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę cena brutto określona  

w Formularzu Oferty.  

 



 

 
 

12. Informacje pozostałe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej 

oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy  

i bez podawania przyczyn.  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego. 

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub 

niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu 

poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od 

postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

13. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego 

Załącznik nr  1 –  OPZ, 

Załącznik nr  2 – Wzór formularza oferty, 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 


