Warszawa 2022-05-12

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Uprzątnięcie działki ew. nr 60, obręb 6-03-01 przy ul. Burakowskiej w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest uprzątnięcie działki ew. nr 60, obręb 6-03-01 przy ul. Burakowskiej
w Warszawie.
Zakres usługi obejmuje:
1. Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej placu o wymiarach 50,50 m x 23,30 m warstwą
ok. 10 cm i transport urobku we wskazane miejsce na terenie Warszawy na odległość ok. 11
km;
2. Usunięcie pokrycia dachowego wykonanego z płyt eternitowych z dachu wiaty o wymiarach:
4,36 m x15,30 m; (Uwaga! Płyty dachowe zawierają azbest)
3. Rozbiórkę i usunięcie z nieruchomości muru oporowego typu T długości ok.115 m., wymiar
jednego elementu szer.0,76 m, wys. 3,53 m, (łącznie 150 elementów);
4. Karczowanie i zrębkowanie krzewów i samosiejek. do obwodu drzew max.30 cm;
5. Usunięcie odpadów kamieniarskich, gruzu oraz odpadów mieszanych;
6. Wyrównanie/plantowanie terenu działki.
Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Ponieważ nieruchomość
jest obecnie nieużytkowana, przed planowaną wizytą na działce prosimy o kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu. W załączniku jest rysunek poglądowy z zaznaczonym zakresem robót oraz
zdjęcia.
Oferta powinna zawierać ceny za poszczególnie wypunktowane usługi. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2022-06-30.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-05-19 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Iwona Wronka
Tel. kontaktowy: 22 39 10 197

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100 %

Zapraszamy do składania ofert.

