
 

 
 

 

Konin, 23.04.2022 

 

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA usługę sprzątania 

W RAMACH PROJEKTU „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na 

terenie miasta Konin i powiatu konioskiego ” nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21. 

 

 FUNDACJA "MIELNICA" UL. SZPITALNA 43, 64-504 Konin - Zamawiający, w związku z realizacją 

projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta 

Konin i powiatu konioskiego ”  nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21współfinansowanego 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 40 000,00 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. Anna Dróżdż, e-mail: annadrozdz60@gmail.com 

2. Łukasz Rychert, e-mail: lukasz.rychert84@gmail.com 

3.Marlena Bartosik, e-mail: m_bartosik@interia.pl 

 

Rozeznanie rynku w dniu 12.04.2022 zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

(printscreen ze strony stanowi załącznik do niniejszej notatki). 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty: 

 

Lp. Imię, nazwisko wykonawcy Proponowana cena 

jednostkowa brutto za 1m-c 

1 Agnieszka Kasprzak 5625,00 zł  

2 Marlena Bartosik 3125,00 zł 

3 Łukasz Rychert 2700,00 zł 

4 Anna Dróżdż 2500,00 zł 

5 Serwis Sprzątający Anty-

sept Patrycja Niedźwiedzka 

3200,00 zł 

6 Blue-Mart 3936,00 zł 



 

 
 

 

 

 

Dnia 23.04.2022 r. Zamawiający dokonał oceny ofert (załącznik - karty oceny ofert)  wg. kryteriów 

określonych w załączonym rozeznaniu rynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający postanowił zawrzed umowę na usługę sprzątania z Anną Dróżdż,  która posiada 

odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.  

 

Protokół zawiera następujące załączniki: 

1. Treśd 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 (printscreen). 

 

 

 

Konin, dnia 23.04.2022 r.  ..................................................................... 

 (podpis Zamawiającego) 

 

Lp. Imię, nazwisko wykonawcy Kryteria 

dostępu 

Punkty za 

cenę 

1 Agnieszka Kasprzak Spełniono 44,44  

2 Marlena Bartosik  Spełniono 80 

3 Łukasz Rychert Spełniono 92,59 

4 Anna Dróżdż Spełniono 100 

5 Serwis Sprzątający Anty-sept 

Patrycja Niedźwiedzka 

Spełniono 78,13 

6 Blue-Mart Oferta 

odrzucona z 

uwagi na brak 

pełnej 

dokumentacji. 

Oferta nie 

została 

złożona na 

wymaganych 

wzorach 

- 


