74-100 Gryfino,
ul. Sprzymierzonych 8
Regon 320600850,
NIP 8581810838

Gryfino , dn. 10.02.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Dolnoodrzaoska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się z zapytaniem
ofertowym na usługę utrzymania czystości pomieszczeo będących w użyczeniu Stowarzyszenia dwa
razy w tygodniu.
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Dolnoodrzaoska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Sprzymierzonych 8
74-100 Gryfino
tel./fax. 91 – 419-08-91
e-mail: sekretariat@dirow.pl
2. Przedmiot zamówienia:

1.

Utrzymanie czystości pomieszczeo będących w użyczeniu do Stowarzyszenia, w tym:
a) 3 pomieszczenia biurowe
b) korytarz
c) WC

2.

Wyszczególnienie prac:
a) mycie okien ( 2 razy w roku)
b) mycie drzwi wejściowych do budynku i pomieszczeń biurowych (2 razy w

tygodniu)

c) odkurzanie i czyszczenie wykładzin (2 razy w tygodniu)
d) utrzymanie czystości mebli biurowych oraz sprzętu (usuwanie kurzu oraz

wszelkich zabrudzeń - 2 razy w tygodniu)
e) zamiatanie i zmywanie podłóg (2 razy w tygodniu)
f) utrzymanie i dezynfekcja pomieszczeń WC (2 razy w tygodniu)
g) opróżnianie koszy na śmieci (2 razy w tygodniu)
3.


W ramach w/w wymienionych przedmiotów zamówienia ocenie podlegad będzie:
cena

74-100 Gryfino,
ul. Sprzymierzonych 8
Regon 320600850,
NIP 8581810838
3. Złożona oferta powinna zawierad:


Nazwę i adres oferenta



Cenę usługi z wykorzystaniem sprzętu własnego oraz cenę usługi, w przypadku
korzystania ze sprzętu Stowarzyszenia – cenna netto.



Termin ważności oferty



Warunki promocji/ upustów w przypadku podpisania umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji zamówienia:


01.03.2012 r.

6. Osoba uprawniona do kontaktu:


Pracownik ds. administracji i promocji – Agnieszka Taczyoska
adres e-mail: lgd.taczynska@gmail.com
nr tel: 91 419 08 91

7. Ofertę należy przekazad w terminie do:
8. 27.02.2012r. do godziny 14:00
9. Oferta powinna byd posiadad datę sporządzenia oraz powinna byd podpisana przez
oferenta.
10. Oferta może byd przesłana:


za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

(skany

dokumentów)

na

adres:

sekretariat@dirow.pl
11. Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej www.dirow.pl w
zakładce zapytania ofertowe.
12. Dodatkowe informacje.
Miejscem wykonywania usługi będą pomieszczenia na ul. Krasioskiego 85, 74-100 Gryfino.

Dodatkowo informujemy, iż w związku ze zmianą siedziby Stowarzyszenia oferty prosimy
przesyład drogą elektroniczną na podany wyżej adres.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia „Dolnoodrzaoska
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich” do zawarcia umowy.

