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OGLOSZENIE
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Belchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400
Belchatów oglasza pisemny konkurs ofert na zabezpieczenia obiektów Szpitala w zakresie
dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji. Usluga ma byc prowadzona w oparciu o najnowsze
metody walki ze szkodnikami,
jak równiez wymogów sluzb sanitarnych, oraz zgodnie
z wymogami systemu jakosci HACCP.
Wszystkie stosowane preparaty i urzadzenia powinny posiadac atesty oraz powinny byc
uzywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Powierzchnia do przeprowadzenia 000 wynosi 33670,01 m2
Do konkursu moga przystapic Oferenci posiadajacy praktyke w zakresie swiadczenia
uslugi bedacego przedmiotem konkursu co udokumentuja odpowiednimi referencjami lub
innymi swiadectwami, oraz w razie potrzeby przeprowadzenia 000 stawja sie w Szpitalu
w ciagu 1 godziny, po telefonicznym zgloszeniu.
Oferty konkursowe zawierajace proponowana stawke za:
, brutto
,
dezynsekcja 1 m2 netto
, brutto
,
dezynfekcja 1 m2 netto
deratyzacja od 1 punktu netto
, brutto
,
nalezy umiescic w kopercie zaadresowanej - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II, 97400 Belchatów, ul. Czaplinecka 123 z dopiskiem "konkurs - ODO" i zlozyc do dnia
15.03.2010r. do godz. 11:00 w sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. AdministracyjnoTechnicznych (pok. 18) Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawla II.
Do oferty nalezy dolaczyc aktualny wypis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie
do ewidencji dzialalnosci gospodarczej.
Wszelkie koszty z przygotowaniem

o wpisie

i przeslaniem oferty ponosi Oferent.

Szczególowe dane oraz blizszych informacji udziela Kierownik
Gospodarczego pokój 42, tel./44/63 58 249, tel. kom. 503037789.
Projekt umowy dostepny na stronie www.szpital-belchatow.pl

Dzialu Administracyjno-

Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.03.2010r. o godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej
Oferenci moga byc obecni na otwarciu ofert.

Szpitala.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Szpital zastrzega sobie prawo do uniewaznienia konkursu bez podania przyczyn.

Belchatów, 26.01.201 Or.
(Dyrektor ds.

inistracyjno- Technicznych)

