Grudziądz, dnia 28 maja 2021 roku
Ogłoszenie o postępowaniu na odkurzenie trudno dostępnych powierzchni, położonych na
wysokości powyżej 3,0 m w budynku produkcyjnym OPEC – BIO Sp. z o.o.
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracam się z prośbą
o złożenie oferty na odkurzenie trudno dostępnych powierzchni, położonych na wysokości powyżej
3,0 m, w budynku produkcyjnym OPEC-BIO Sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Budowlanych 7
w Grudziądzu. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) elementy konstrukcyjne hali ( belki dachowe );
2) lampy wiszące ( 8 szt.);
3) powierzchnie rurociągów wentylacyjnych;
4) powierzchnie rurociągów technologicznych;
5) parapety i koryta kablowe;
6) odkurzanie i umycie ścian z płyt warstwowych do poziomu „0”.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy określone zostały
w załączniku nr 1 – projekt umowy.
TERMIN REALIZACJI: w miesiącach maj/czerwiec w 2021 i 2021 roku.
W celu zapoznania się z miejscem realizacji usług oraz w pozostałych sprawach technicznych należy
kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
• Bartosz Fraszkiewicz - tel.: 56 45 06 283, tel. kom: 515 240 650, e-mail: b.fraszkiewicz@opec.pl
KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1) cena 80%;
2) doświadczenie 20%.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć wykaz usług
o podobnym przedmiocie zamówienia wykonywanych w okresie ostatnich dwóch lat oraz
referencje.
Termin złożenia oferty: 8 czerwca 2021 roku do godz. 12 00 .
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Załączniki:
1) projekt umowy.
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