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ZAPYTANIE OFERTOWE     
  

 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18,  
zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 
zamówienia: 
  
„Usługi pralnicze dla Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej 
Górze” 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1). Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych zgodnie                                
z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem 
dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących, oraz odbiór i dostawa 
czystej pościeli. 
2). Usługa obejmuje pranie wodne (pościel, ręczniki, obrusy, firany, koce, kołdry i poduszki) 
odplamianie, krochmalenie oraz maglowanie po procesie prania. 
3). Przekazanie prania oraz obiór odbywać się będzie w Domu Studenta Karkonoskiej 
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Grze przy ul. Kadetów 1, co najmniej 1 raz                           
w tygodniu (piątek). 
4). Wykonawca zamówienia zapewnia własny transport przystosowany do przewozu czystego                  
i brudnego prania (własne pojemniki do przewożenia prania). 
5). Zwrot czystego prania ma nastąpić maksymalnie do 7 dni po jego wydaniu. 
6). Zwracane pranie będzie posegregowane, zapakowane i opisane przez Wykonawcę. 
7). Średnia ilość przekazywanego prania w miesiącu to ok. 300 kg.  

 
2. Termin realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy.  

3. Kryterium oceny ofert: umowa zostanie zawarta z oferentem, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę tj. przedstawił cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami. 

 
4. Termin i miejsce składania ofert upływa 07.02.2017r. o godzinie 12:00. Ofertę należy 

przesłać mailem na adres joanna.sztando@kpswjg.pl lub złożyć w formie pisemnej                           
w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 w zamkniętej 
kopercie z napisem „oferta na usługi pralnicze.” 

 
5. Oferta: 

- Oferta winna zawierać cenę za: 1 kg prania bielizny pościelowej, za 1 szt. koca, 1 szt. 
kołdry, 1 szt. poduszki. 
- Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym 
zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty (pranie, odplamianie, krochmalenie, maglowanie, 
transport itd), jakie poniesie Wykonawca  z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  
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-  Cena podana w ofercie musi być podana w PLN. W ofercie należy podać cenę netto 
oraz cenę brutto.  
- Ceny brutto wskazane przez Zleceniobiorcę w ofercie zostają ustalone na okres    
obowiązywania umowy i pozostają niezmienne przez cały okres jej obowiązywania. 
- do celów porównawczych ofert przyjmuje się, że w ciągu 12 mies. Zamawiający wypierze 

3.600 kg bielizny pościelowej, 60 szt. kocy, 30 szt. poduszek oraz 50 szt. kołder. Nie są to 
wielkości wiążące i nie przysługuje Wykonawcy roszczenie z tytułu nie zrealizowania przez 
Zamawiającego zamówienia w tej wielkości. 

 

6. Realizacja umowy 

1) Zamawiający zobowiązuje się regulować należności miesięcznie za prawidłowo 
zrealizowaną usługę potwierdzoną bezusterkowym protokołem odbioru, w terminie 14 dni 
od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, 
na rachunek bankowy w niej wskazany.   

 
2) Zamawiający w razie stwierdzenia wadliwie wykonanych usług (np. niedoprane plamy, 

nieusunięte zabrudzenia, zagniecenia, zniszczenie, zaginięcie) zamieszcza odpowiednią 
adnotację w protokole odbioru w zakresie kompletności i jakości wykonanej usługi, co 
stanowi jednocześnie wniesienie reklamacji. Jeśli wadliwe wykonanie usługi nie będzie 
możliwe do stwierdzenia w trakcie odbioru, Zamawiający w ciągu 12 godzin od odbioru 
prześle na adres e mail Wykonawcy pisemną reklamację. Wniesione reklamacje powinny 
być rozpatrzone w ciągu 48 godzin. Brak pisemnej lub na adres e-mail wskazany w 
umowie, odpowiedzi ze strony Wykonawcy w powyższym terminie oznacza uznanie 
reklamacji. Wykonawca w ramach uwzględnionej reklamacji dotyczącej jakości prania 
zobowiązany jest  do wykonywania nieodpłatnie ponownego prania reklamowanego 
asortymentu  i jego zwrotu do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych. Natomiast w 
razie zniszczenia lub zaginięcia asortymentu podczas wykonania usługi, Wykonawca w 
terminie 7 dni od zgłoszenia żądania dostarczy Zamawiającemu w zamian nowe rzeczy 
tego samego rodzaju i o takich samych parametrach. 

 
3) W razie stwierdzenia trzykrotnej niewłaściwej, zareklamowanej jakości usługi bądź 

powtarzających się przypadków niewywiązania się Wykonawcy z postanowień umowy, a 
w szczególności nieterminowej, bądź niezgodnej pod względem asortymentu lub ilości 
z zamówieniem realizacji usług, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.  

 

 

 


