ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE CZYSZCZENIA SEPARATORA I OSADNIKÓW
LOKALIZACJA: POLKOWICE UL. KRZYWA 3
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Polkowicach przy
ulicy Krzywej 3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac:
Ø Czyszczenie separatora olejowego typu TOS 1szt. wraz z zakresem prac:
ü kontrola drożności przepływu i czyszczeniem końcówek
ü usuniecie wszystkich zanieczyszczeń zgromadzonych w separatorze
ü czyszczenie zbiornika separatora wraz z elementami wewnętrznymi -mycie ciśnieniowe czysta woda
ü odbiór popłuczyn po czyszczeniu
ü mycie ciśnieniowe deflektorów na dopływie i odpływie
ü konserwacja składowych elementów separatora
ü sporządzenie dokumentów związanych z czyszczeniem, przeglądem eksploatacyjnym oraz odbiorem
odpadów niebezpiecznych
ü transport odpadów do neutrolizatorni
ü unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych
Ø ewentualne wyłączenie separatora z użytkowania (zalanie separatora wodą)
Ø Czyszczenie osadników (separatory myjni) 2szt. wraz z zakresem prac:
ü kontrola drożności przepływu wraz z czyszczeniem końcówek
ü usunięcie wszystkich zanieczyszczeń zgromadzonych w separatorze
ü czyszczenie zbiornika separatora wraz z elementami wewnętrznymi -mycie ciśnieniowe czysta woda
ü odbiór popłuczyn po czyszczeniu
ü mycie ciśnieniowe deflektorów na dopływie i odpływie
ü konserwacja składowych elementów separatora
ü sporządzenie dokumentów związanych z czyszczeniem, przeglądem eksploatacyjnym oraz odbiorem
odpadów niebezpiecznych
ü transport odpadów do neutrolizatorni
ü unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych
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W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Panią Krystyną Babul pod numerem telefonu 691-198-585.
Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w/w nieruchomości po uprzednim
umówieniu wizyty z osobą wyznaczoną do kontaktu.
Termin składania ofert: 20 lipca 2020 roku
Sposób składania ofert: oferty prosimy składać w zakodowanej wersji elektronicznej na adres mailowy

kbabul@tfsilesia.pl oraz hasłem dostępu na adres mailowy mfilarski@tfsilesia.pl.
Oferta cenowa dotycząca wykonania w/w przeglądów powinna zawierć ceny jednostkowe oraz wartość ogółem.
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