Gorlice, 23.05.2014 r.

Dane teleadresowe oferenta

Firma Gór-Stal sp. z o.o. realizująca inwestycję pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji
paneli termoizolacyjnych typu PIR” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie prac budowlanych dla nowobudowanej hali produkcyjnomagazynowej w Bochni woj. małopolskie składających się z:

Zakres oferty:
1. Wykonanie podniesienia terenu o 45 cm w obrębie dróg, parkingów o pow. 12 000 m2
zlokalizowanych w najbliż szym otoczeniu nowobudowanej hali produkcyjno-magazynowej
Gó r-Stal sp. z o.o. w Bochni,
2. Dostawa materiału tj. piasek wraz z zagęszczeniem oraz profilowaniem gr. 45 cm

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do 30.06.2014 r.
Warunki płatności i wynagrodzenie;
Cena podana w PLN
Termin składania ofert:
Ofertę moż na przedstawić osobiś cie w siedzibie firmy Gó r-Stal sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-300
Gorlice, przesłać pocztą lub wysłać na adres mailowy: info@gor-stal.pl do dnia 30.05.2014 r.

Do obowiązków oferenta należy:
1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową
2. Zapoznanie się w terenie z istniejącymi warunkami,
3. Przedstawienie zoptymalizowanych rozwiązań w zakresie technologii – jeż eli Oferent uzna je
za zasadne,
4. Sporządzenie kompletnej oferty zgodnie z przedmiotem zamó wienia,
Bardzo prosimy o podanie informacji czy posiadają Państwo akredytowany certyfikat Systemu
Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.
W przypadku otrzymania przez nas porównywalnych ofert od różnych dostawców, preferowana
będzie firma posiadająca w/w certyfikaty.

Kryterium wyboru najlepszej oferty będzie stanowić najniższa cena.
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