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Szamotuły, 06.10.2021 

 

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA usługę sprzątania 

W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla 

mieszkańców powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego” nr projektu RPWP.07.02.02-

30-0002/21”. 

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "UCIEC DYSFORII", Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki – 

Zamawiający, w związku z realizacją projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego” nr projektu 

RPWP.07.02.02-30-0002/21” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zwrócił się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 

usługę sprzątania o wartości szacunkowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie 42 000,00 

złotych brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym 

rozeznaniu rynku.  

  

Zamawiający w celu ustalenia poziomu wynagrodzenia dostarczył rozeznanie rynku za 

pośrednictwem e-maili do następujących osób (potwierdzenia wysłania wiadomości stanowią 

załącznik do niniejszej notatki): 

 

 

1.Versa System Przemysław Piechocki (versasystem@wp.pl)   

2. Firma sprzątająca Promyczek (sjankowska71@o2.pl)  

3. Firma sprzątająca Hunters (ariel.kowalski@hunters.pl) 

 

Rozeznanie rynku w dniu 28.09.2021 zostało umieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego (print screen ze strony stanowi załącznik do niniejszej notatki).  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty: 

 

Lp. Imię, nazwisko 

wykonawcy 

Proponowana cena 

jednostkowa brutto za 1h 

usługi 

1 Versa System Przemysław 

Piechocki 

43,05 zł  

2 Sprzątniemy to Andrzej 

Przybylski  

36,00 zł 
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3 Przemysław Schulz 22,00 zł 

 

 

Dnia 06.10.2021 r. Zamawiający dokonał oceny ofert (załącznik - karty oceny ofert)  wg. 

kryteriów określonych w załączonym rozeznaniu rynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający postanowił zawrzeć umowę na usługę sprzątania z Przemysławem Schulz,  który 

posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.  

 

 

Protokół zawiera następujące załączniki: 

1. Treść rozeznania rynku; 

2. Potwierdzenie dostarczenia rozeznania rynku (wydruki e-maili); 

3. Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe; 

4. Dowód publikacji rozeznania rynku na stronie internetowej (print screen). 

 

 

 

Szamotuły, dnia 06.10.2021 r.  ..................................................................... 

 (podpis Zamawiającego) 

 

 

Lp. Imię, nazwisko wykonawcy Kryteria 

dostępu 

Punkty za 

cenę 

1 Versa System Przemysław 

Piechocki 

Spełniono 51,1 

2 Sprzątniemy to Andrzej 

Przybylski  

Spełniono 61,1 

3 Przemysław Schulz Spełniono 100 


