Zapytanie ofertowe
Oznaczenie postępowania: DZ-2501/
ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel. 081/886 70 57, fax. 081/886 25 95
Szanowni Państwo,
W związku z planowanym zamówieniem na świadczenie usług pralniczych na potrzeby Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prosimy o złożenie
oferty cenowej na usługi pralnicze.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla PIWet-PIB w roku
2015-2017. Usługa ta obejmuje następujące czynności:
- odbiór prania z siedziby PIWet-PIB transportem własnym Zleceniobiorcy
- dezynfekcję
- pranie
- krochmalenie
- suszenie
- maglowanie
- prasowanie
- czyszczenie chemiczne zgodnie z zaleceniami producenta
- posortowanie wg asortymentu i koloru oraz zapakowanie w worki
- przywóz rzeczy określonych rodzajowo w § 2 do siedziby PIWet-PIB transportem własnym
Zleceniobiorcy
Do określenia wartości oferty należy przyjąć ilości podane w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia/formularzu cenowym - w załączniku nr 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
(formularz cenowy).
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II WARUNKI REALIZACJI
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) zapytaniu ofertowym , w tym załącznikach do zapytania , a w szczególności zawartych w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.
b) ofercie Wykonawcy.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Przewidywana częstotliwość wykonywania usługi :
Fartuchy – 1 raz w tygodniu
Firanki , zasłony, narzuty – 2 razy w miesiącu
Bielizna płaska - 4 razy w tygodniu
3.
Wykonawca sporządzi wykaz zrealizowanych usług pralniczych świadczonych dla
obiektów hotelowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
usługi zostały wykonane należycie .
W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania min. 10 usług pralniczych
świadczonych dla obiektów hotelowych. W celu potwierdzenia spełniania ww.

warunku

dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca składa wraz z wykazem dowody
potwierdzające należyte ich wykonanie.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy przesłać do dn. 21.05.2015 do godz. 11:00 na nr fax 0 81 889 33 50 lub 0
81 886 25 95 lub na adres e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl. Oryginał oferty należy
przesłać pocztą.

