ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług prania odzieży roboczej Mechaników
Nazwa i adres Zamawiającego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
NIP: 522-25-48-391
Tel. 22 22 99 931
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zapytania obejmuje odbiór brudnego asortymentu do prania (wymienionego
w formularzu cenowym) z dwóch lokalizacji Zamawiającego na terenie Warszawy, pranie
wodne/chemiczne, suszenie, maglowanie, prasowanie, usługi szwalnicze - naprawa
uszkodzonego asortymentu podczas prania (cerowanie, przyszywanie guzików, wstawianie
gumek itp.), pakowanie, znakowanie oraz załadunek, dostawę transportem Wykonawcy
i rozładunek czystych ubrań u Zamawiającego.
2. Usługa prania raz na kwartał 100 kompletów ubrań roboczych w dwóch cyklach po 50.
3. Sortowanie i segregacja poszczególnych asortymentów musi odbywać się według podziału
na asortyment i komórkę przeznaczenia.
4. Za załadunek i rozładunek asortymentu ze środka/na środek transportu odpowiada
Wykonawca.
5. Wszystkie usługi pralnicze będą realizowane do 24 godzin od chwili przekazania
asortymentu Wykonawcy do momentu zwrotu do Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się:
1) dostosować środki piorąco-dezynfekujących do poszczególnych rodzajów tkanin,
2) przedstawić wykaz używanych środków piorąco-dezynfekujących dobranych
do poszczególnych tkanin,
3) stosować wyłącznie wysokiej jakości środki piorące i dezynfekujące dopuszczone
do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodujące odczynów
alergicznych oraz niszczenia pranej odzieży.
7. Zamawianie usługi odbywać się będzie telefonicznie i drogą e-mailową.
8. Wykonawca, za wykonane usługi, będzie wystawiał faktury po wykonaniu zlecenia. W dniu
wystawienia faktury Wykonawca zobowiązuje się przesłać drogą elektroniczną szczegółowe
zestawienie wszystkich wykonanych usług.

9. Forma płatności – 14 dni od daty dostarczenia faktury w formie papierowej do siedziby
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Specyfika ubrań roboczych
1. Odzież poplamiona smarami,farbami również materiałem skażonym.
2. Wykonawca przyjmować będzie do prania odzież oznakowaną jako „skażona” – bez
wstępnej dezynfekcji, niesegregowaną, w workach przeznaczonych dla odzieży skażonej.
Wykonawca powinien przedstawić procedurę postępowania z odzieżą skażoną, stosować
odpowiednią izolację oraz odpowiednią do tego typu bielizny technologię prania.
3. Wykonawca zapewni do zbierania i transportu brudnego asortymentu skażonego
i nieskażonego worki tekstylne - w rozmiarach, ilościach i z oznakowaniem wynikającym
z potrzeb Zamawiającego.

Termin realizacji umowy:
24 miesiące od daty zawarcia umowy. Niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.
Lokalizacje Zamawiającego:
1. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Stacja Obsługi Technicznej Warszawa Babice
Ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

2. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Stacja Obsługi Technicznej Warszawa Okęcie
Ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa
Forma złożenia oferty:
Ofertę

proszę

złożyć

na

załączonym

formularzu

oferty

w

wersji

elektronicznej

na e-mail: dat@lpr.com.pl.
Proszę o przedstawienie również pozostałych warunków współpracy oraz projektu umowy.

FORMULARZ OFERTY
Świadczenie usług prania odzieży roboczej
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………….

Usługa

Lp.
1.

Pranie odzieży roboczej

2.

Pranie drobnej odzieży roboczej
Usługi krawieckie, drobne

3.

poprawki krawieckie

Opis

j.m.

dwuczęściowy komplet (spodnie,
bluza), polar, kurtka wielosezonowa
T-shirt, koszulka polo

Wartość
netto

Stawka
VAT %

szt.
szt.

- zszycie rozpruć i rozerwań,
- drobne łatanie, podszycia,

szt.

- uzupełnienie guzików, nap, zamków

4.

Znakowanie odzieży

czytnik, metka, chip

szt.

5.

Pakowanie

worki na odzież skażoną i nieskażoną

szt.

Dwie lokalizacje:
6.

Transport

1. Księżycowa 5, Warszawa

-

2. Żwirki i Wigury 1C, Warszawa
7.

Imienne ewidencjonowanie

Elektroniczny System Ewidencji

odzieży oddanej do prania

Prania (ESEP) lub inny

...................................
Data

-

……………………………….
podpis i pieczęć Wykonawcy

