Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
1. Zamawiający: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
cenowej na:
2. Przedmiot zamówienia:
Utrzymanie terenów zielonych na kompleksie
w szczególności:

zaprasza do złożenia propozycji

przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

1. Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz bieżące
utrzymanie w należytym stanie (zał. mapka z poglądowym zaznaczeniem terenu,
w tym boisko główne i trybuny, boisko Orlik, zalew, teren żwirowy przed Namiotem,
wokół namiotu, zalew, plac zabaw, parking, toalety, szatnie
2. W zakresie należy ująć zgodnie z wiedzą fachową z dziedziny utrzymania terenów
zielonych i zapotrzebowaniem: wertykulację - raz, aerację głęboką - raz, dosiew
wgłębny na całej powierzchni murawy - raz, nawożenie – startowe wiosną
i stabilizujące latem, zwalczenie chwastów poprzez oprysk chemiczny – raz,
3. Pracownik codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 12,00
z możliwością przesunięcia na sobotę lub niedziele w miarę potrzeby,
4. Koszenie boiska głównego oraz terenu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym,
a w razie wystąpienia opadów śniegu jego odśnieżanie).
5. Wykonywanie niezbędnych czynności dotyczących rozgrywanych meczy (m.in.
malowanie linii wokół boiska, otwieranie i zamykanie boiska).
6. Właściwe nawadnianie boiska głównego oraz czyszczenie sit na rzece, usuwanie
nadmiaru glonów.
7. Czesanie boiska Orlik (zgodnie z procedurą).
8. Umowa na czas określony od 01 kwietnia 2018r. do 30 listopada 2018r. tj. 8 miesięcy
Miejsce i termin złożenia oferty: Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju, ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój lub mailowo na ckksiegowa@jedlinazdroj.eu do dnia 23 marca 2018r.
Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Treść oferty:
Nazwa wykonawcy: ......................................................................................................
Adres wykonawcy: ...............................................................................................................
NIP ......................................................................................................................
Regon ......................................................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za miesięczną kwotę:
Cena netto ........................................... zł (słownie
zł: ........................................................................)
Podatek VAT ....................................... zł (słownie
zł: ......................................................................)
Cena brutto .......................................... zł (słownie
zł: .......................................................................)
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
Termin realizacji zamówienia: ...................................................
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zaproszeniu cenowym.

pieczątka i podpis wykonawcy

