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Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJACY
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 2
16-400 Suwałki
Tel: 87 566 32 82
Fax: 87 563 18 56
www.osir.suwa1ki.pl
sekretariat@osir. suwalki .pi
NIP: 844-19-33-618

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie 
prania wodnego, maglowania i prasowania pościeli, ręczników, kocy na potrzeby Ośrodka Sportu i

Rekreacji w Suwałkach.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pralnicza w zakresie prania wodnego, maglowania i 

prasowania pościeli mało i wielkoformatowej, ręczników, kocy na potrzeby Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Suwałkach, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym 
zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących.

2. Przewidywana szacunkowa ilość asortymentu na rok 2017 wynosi ok. 8650 kg.
3. Usługa obejmuje odbieranie brudnej pościeli, transport i dostawa czystej pościeli do obiektów 

Zamawiającego: Hostel WIGRY przy ul. Zarzecze 26, Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski w 
Starym Folwarku, Stadion LA przy ul. Wojska Polskiego i Aąuaparku przy ul. Jana Pawła II 7.

4. Wykonawca zapewnia własny transport przystosowany do przewozu czystego i brudnego prania.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania prania min. dwa razy w tygodniu: np. 

poniedziałek i czwartek w siedzibie Zamawiającego -  Hostel WIGRY przy ul. Zarzecze 26 w 
Suwałkach, w przypadku pozostałych obiektów według zapotrzebowania Zamawiającego, na 
podstawie zamówień składanych faksem lub telefonicznie przez osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego.

6. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2017 r. -  grudzień 2017 r.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na formularza ofertowym (załącznik nr 1).
2. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub 

osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis 
lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi;

3. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczna na adres sekretariat@osir.suwalki.pl lub dostarczyć 
na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2 do dnia 
..f£4t...A£:..2016 r. do godz. 12:00.~

4. osoba do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia: Marta Szeszko 87566 32 82.

III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: cena -100%.
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