Zapytanie ofertowe.

WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert
na odśnieżanie dachów i usunięcie śniegu ze stref zrzutu:

Usługa odśnieżania dachów i usunięcie śniegu ze stref zrzutu w okresie od 02 listopada 2017 r.
do 31 marca 2018 r. dla hal przemysłowo-magazynowych z budynkiem biurowym zlokalizowanych w:
Bolesławcu
przy ul. Przemysłowej 11, o powierzchni zabudowy
Chociczy Małej 26,27 (gmina Września), o powierzchni zabudowy
Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 32, o powierzchni zabudowy

2 714,13 m 2,
9 560,25 m 2 ,
2 716,13 m 2.

Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia odśnieżania w przypadku przekroczenia 30 cm wysokości pokrywy
śnieżnej po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu. Wywóz zalegającego śniegu ze stref zrzutu odbywać się będzie
na polecenie Zamawiającego. Odśnieżanie powinno odbywać się według zaleceń zawartych w załączniku nr 1.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w rozbiciu na poszczególne składniki oferty tj. jednorazowe
odśnieżanie dachu, jednorazowy wywóz śniegu, czas reakcji tj. czas podjęcia odśnieżania dachu, 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. Zalecenia dotyczące postępowania w czasie usuwania śniegu z połaci dachowych
2. Wzór Umowy
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