
 
Numer sprawy: ZP/1/2022    

Paryż, 8 lutego 2022 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

1. Zamawiający:  
Nazwa: Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu 
Adres: 74, rue Lauriston, 75116 Paris 
e-mail: administration@paris.pan.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie sali konferencyjnej, kuchni, jadalni, toalet, holi, 
korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń mieszkalnych, biur przez okres dwunastu 
miesięcy, w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w przypadku potrzeby Zamawiającego, 
w wymiarze dziennym od min. 3 do max. 7 godzin dziennie, przez jedną osobę oraz mycie 
okien i żyrandoli min. jeden raz w roku. 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  
01.03.2022 – 28.02.2023 
 

4. Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie 
publiczne 
W procedurze mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w świadczeniu usług sprzątania, o których mowa w pkt. 2 Ogłoszenia  
o zamówieniu.  
 

5. Kryteria oceny ofert:  
Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę suma uzyskanych punktów z oceny 
poniższych kryteriów według wskazanej wagi:  
a) (C1) - cena za usługę sprzątania w dni powszednie – 60 pkt. 
b) (C2) - cena za usługę sprzątania w dni wolne od pracy – 20 pkt. 
c) (C3) - cena za usługę mycia okien i żyrandoli – 20 pkt.  

 
Ocena punktowa w ramach kryterium ceny (wyliczonej oddzielnie za C1, C2, C3) za daną 
usługę zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  
 

 (Cmin/Cbad) x Pkt = C 
gdzie:  
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę danej usługi  
Cbad – oznacza cenę danej usługi w badanej ofercie 
Pkt – oznacza liczbę punktów w danym kryterium C1, C2, C3   
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w danym kryterium C1, C2, C3 

 
Ocena końcowa oferty w kryterium cena: C = C1 + C2 + C3 
 

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty  
Oferta powinna zawierać: 

a) cenę brutto za godzinę każdej usługi  wskazanych w pkt. 5 Ogłoszenia o zamówieniu,  
b) oświadczenie, że wykonawca posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie  

w świadczeniu usług sprzątania, o których mowa w pkt. 2 Ogłoszenia o zamówieniu,  

c) oświadczenie, że osoba wykonująca usługę będzie zatrudniona w ramach umowy  
o pracę. 

Oferty w formie elektronicznej (plik PDF) należy przesyłać na adres: 
administration@paris.pan.pl  
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7. Termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2022r. na adres elektroniczny wskazany w pkt. 6 
Ogłoszenia. 
 

8. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 
Pytania do niniejszego zamówienia powinny być kierowane przed terminem składania 
ofert na adres administration@paris.pan.pl  
W celu przygotowania oferty Wykonawca może dokonać wizję lokalną - oglądać 
pomieszczenia w Stacji Naukowej PAN od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 
oraz 14:00-17:00 po wcześniejszym mailowym umówieniu spotkania.  
 

9. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia  

1) Osoba wykonująca usługę powinna być zatrudniona w ramach umowy o pracę 
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przesłania doku-

mentów/ oświadczeń i wyjaśnienia treści złożonej oferty. 
3) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa na 

wzorze umowy obowiązującym u Zamawiającego.  
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny złożonych ofert.  
5) Oferta w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zakoń-

czenia procedury bez dokonania wyboru wykonawcy.  

6) Informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy 
– Prawo zamówień publicznych. 

 

10. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

informuje się, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. 

Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane 

dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną 

udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.  

3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu 

zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) 

RODO 

4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania 

obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. 

6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku. 
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8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


