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Warszawa, 2022-09-09
WPZ.230.2.2022

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Centrum e-Zdrowia w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, przekazuje zapytanie w celu ustalenia 
szacunkowej wartości zamówienia. 

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje.

1.Przedmiot zamówienia: 

„Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Centrum e-Zdrowia w budynku przy ul. 
Stanisława Dubois 5A w Warszawie.”

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającej na zleceniu Świadczenie usługi 
utrzymania czystości w siedzibie Centrum e-Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w 
Warszawie w kolejnych 12 miesiącach po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia.

2. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia podstawowego: od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 
listopada 2023 r.

3.Warunki płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do 
siedziby Zamawiającego. 

4.Wizja lokalna - Wykonawca w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu 
zamówienia ma możliwość dokonania wizji lokalnej w pomieszczeniach Zamawiającego. Wizja lokalna  
nie jest dla Wykonawcy obowiązkowa. 

Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w czwartek 15.09.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym. 

Osoba kontaktowa ws. umówienia się na wizję lokalną – Marcin Adamczyk, tel. (+48) 501 369 329, e-mail: 
m.adamczyk@cez.gov.pl. 

5.Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 20.09.2022 r. do godz. 13:00 
pocztą elektroniczną na adres: szacowanie@cez.gov.pl 

6.Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.
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Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do Zapytania - OPZ.
2. Załącznik nr 2 do Zapytania - Wycena.
 

2022-09-12 (-) Anna Bułhak

(data, podpis kierownika WPZ)

Sporządziła: Dorota Brymas
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