Zapytanie ofertowe.

WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert
na utrzymanie i konserwację terenów utwardzonych w tym odśnieżanie i odchwaszczanie.

Utrzymanie i konserwacja terenów utwardzonych, w tym odśnieżanie i odchwaszczanie w okresie od
02.11.2017 do 15.11.2018 r. (według złączonych zasad) przy halach w:
Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 11, o powierzchni 2 982,53 m 2,
Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 32, o powierzchni 2 990,04 m 2.
Odśnieżanie i odchwaszczanie odbywać się będzie na polecenie Zamawiającego, zaś konserwacja w cyklu
miesięcznym
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w rozbiciu na poszczególne składniki oferty tj. konserwację terenu
utwardzonego, jednorazowe odchwaszczanie, jednorazowe odśnieżanie terenu utwardzonego, czas reakcji tj. czas
podjęcia odśnieżania terenu od momentu potwierdzania przez Zamawiającego konieczności. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert na poszczególne obiekty. W przypadku złożenia takiej częściowej oferty, Zamawiający
będzie dokonywał wyboru Wykonawcy odrębnie dla każdego obiektu. Oferent, który jest zainteresowany
świadczeniem usług jedynie na wszystkich obiektach, zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć tę okoliczność w treści
oferty. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do przyjęcia oferty jedynie w stosunku do części
obiektów, zaś Oferent będzie związany takim przyjęciem
Oferty prosimy składać na adres mailowy - invest@invest-park.com.pl w terminie do 27 października 2017 r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani na stronie www.invest-park.com

Załączniki:
1. Zasady eksploatacji i konserwacji nawierzchni,
2. Wzór Umowy
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