Gotartów, dnia 25.11.2022r. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

’’EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Bawełnianej 18, zwraca się 
z zapytaniem o przedstawienie oferty na utrzymanie w stanie wolnym od śniegu powierzchni dachowej obiektów znajdujących się na terenie Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.
W celu prawidłowego wykonania powyższej usługi oferent winien zapewnić:
Pozostawienie w gotowości do świadczenia usług,
	Na wezwanie zamawiającego przez osoby upoważnione Wykonawca przystąpi do odśnieżania połaci dachowych poprzez usuwanie nagromadzonej powłoki śnieżnej, zrzucaniu sopli lodu oraz nawisów śnieżnych z uwzględnieniem opadów ciągłych,
	W przypadku opadów ciągłych od chwili zgłoszenia przez zamawiającego, Wykonawca przejmuje monitoring do całkowitego odśnieżania połaci dachowych,
Okres trwania umowy od dnia 01.12.2022r. do 31.03.2023r. ( z możliwością przedłużenia) 
Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby przeprowadzenia takich prac.
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe podczas trwania umowy, w szczególności za naruszenia powłoki stanu dachu. 
Wykonawca ma obowiązek zawarcia na własny koszt, na czas trwania niniejszej umowy ubezpieczenia mienia służącego realizacji niniejszej umowy w pełnym zakresie ryzyka oraz ma obowiązek zawarcia na własny koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia referencji, które potwierdzają, że dokonał przynajmniej jednej lub kilku w jednym roku usługi na odśnieżanie dachów o podobnej lub większej powierzchni. 
	Wykonawca zobowiązuje się do wzmożonej gotowości do podjęcia pracy w okresach weekendowych oraz świątecznych.  
Oferta powinna być przedstawiona w kwocie netto za 1 m2 powierzchni.
	Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z instrukcja odśnieżania paneli fotowoltaicznych. 
	Oferta powinna zawierać kwotę za gotowość do pracy za cały okres trwania umowy.


Utrzymanie w stanie wolnym od śniegu obiektu:

a) Hala sortowni 
-Powierzchnia dachowa: 4124 m2
-Wysokość w kalenicy: 11,90m
-Nachylenie połaci dachu 5%= 2,9 stopnia 
-Dach dwuspadowy o szerokości 36,2 m oraz długości 103,2 m
-Poziomy system kotwiczący PRIM
-4 punkty zrzutu śniegu (zaznaczone czerwone punkty)  
-Instalacja fotowoltaiczna 

Zadaszenia W1 oraz W2 które są integralną częścią hali sortowni 
-Zadaszenie W1 o powierzchni dachowej 224 m2 - 1 punkt zrzutu śniegu 
-Zadaszenie W2 o powierzchni dachowej 164 m2 - 1 punkt zrzutu śniegu  




b) Wiata boksowa Z1.8a
-Powierzchnia dachowa: 535,60 m2
-Dach: połać jednospadowa n nachyleniu 5,5% 3 stopnie
-Konstrukcja: dźwigary stalowe, poszycie z blachy trapezowej 
-Brak systemu asekuracji 
-Punkt zrzutu śniegu - 2 punkty zrzutu śniegu  
-Instalacja fotowoltaiczna 


c) Wiata magazynowa B2 
-Powierzchnia dachowa: 655.38 m2
-Dach: dźwigary o konstrukcji stalowej, poszycie z blachy trapezowej
-Brak systemu asekuracji 
-Punkt zrzutu śniegu - 2 punkty zrzutu śniegu  
-Instalacja fotowoltaiczna 


d) Wiata garażowa B3 
-Powierzchnia dachowa: 209,8 m2
-Dach: połać jednospadowa o nachyleniu 5,5% 3 stopnie, konstrukcja- dźwigary stalowe , poszycie z blachy trapezowej 
-brak systemu asekuracji
-Punkt zrzutu śniegu - 1 punkt zrzutu śniegu  
-Instalacja fotowoltaiczna 
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Miejsce pracy: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ”EKO-REGION” sp. z o.o. Gotartów, gm. Kluczbork. 

Ofertę można złożyć w następujący sposób:
w formie fizycznej w Zakładzie/Instalacji w Gotartowie, 46-200 Kluczbork
w formie elektronicznej na adres: kkrupa@eko-region.pl" kkrupa@eko-region.pl
w formie elektronicznej przez platformę zakupową Open Nexus 


