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Znak sprawy: DT.62.9.2021.PS   

ZAPYTANIE CENOWE  
 

  Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 – 600 Radom zaprasza do złożenia 
ofert cenowych na wykonanie: 
 

Usługi obsługi i utrzymania szaletów miejskich o powierzchni użytkowej ok. 35,5 m²,  
zlokalizowanych w budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja / Żeromskiego 35 
w Radomiu. Usługa określona w niniejszym punkcie obejmuje: 

 pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych, 
 pomieszczenie WC dla kobiet, 
 pomieszczenie WC dla mężczyzn, 
 pomieszczenie gospodarcze, 
 przedsionki do pomieszczeń,  
 bezpośrednio przylegający teren zewnętrzny przed wejściem do szaletów oraz 

wzdłuż w/w przedsionków. 
 

Czas pracy szaletów - codziennie: 
 w godzinach 1000 – 2200 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2021r. 
 w godzinach 0800 – 2000 w okresie od dnia 01.11.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

 

Wykonawca zapewnia stałe sprzątanie kabin, ich mycie, odkażanie, dezynfekcję oraz na bieżąco 
uzupełnia papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydła w płynie, środki czyszczące  
i dezynfekujące, niezbędne dla użytkowników szaletu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
stan techniczny szaletów, sprawność urządzeń sanitarnych, oświetlenia i ogrzewania. 
Ewentualne szkody powstałe w wyniku eksploatacji Wykonawca pokrywa własnym kosztem. 
Koszty wody i ścieków oraz energii elektrycznej, zużytej na potrzeby szaletów miejskich ponosi 
Zamawiający, a Wykonawca zobowiązany jest do ich racjonalnego i oszczędnego zużycia oraz 
gospodarowania nimi. Dopuszczalny jest pobór opłat od użytkowników w kwocie do 1,50 zł. 
 

1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. 
2. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,  

26-600 Radom – sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@zuk.radom.pl  

3. Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2021r. do godz. 1200. 
4. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru. 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik 

korespondencyjny Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

p.o. Kierownika Działu Technicznego tel. 48 389 26 38.  
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku 

polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania cenowego. 
8. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów: najniższej ceny 

łącznej. 
9. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 

 
 

            p.o. DYREKTORA 
Zakładu Usług Komunalnych 
               w Radomiu 
            

              Piotr Poneta 
         /podpis na oryginale/ 


