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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

        Szanowni Państwo!

        Firma REVOL Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 21/30-31 specjalizuje się w zarządzaniu odpadami

zawierającymi azbest. Od samego początku istnienia stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki temu staliśmy się

solidną i cenioną firmą, która potrafi sprostać każdemu zadaniu.

        Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198) firma RENOVO wnosi o udzielenie informacji  dotyczącej  prac związanych z

usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierającymi azbest w roku 2018 i 2019 na terenie Państwa Gminy. Prosimy o

wypełnienie kwestionariusza przesłanego w załączniku pocztą elektroniczną na adres: revol.biuro@wp.pl lub drogą  listowną

na adres korespondencyjny podany poniżej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

        Ponadto zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie zaproszenia do złożenia oferty na organizowane przez Państwa

konkursy i  zadania o wartości  nieprzekraczającej  30 000 euro zgodnie z art.  4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  2004  nr  19  poz.  177)  na  zadanie  związane  z  usuwaniem  i  unieszkodliwieniem  wyrobów

zawierających azbest na adres korespondencyjny podany poniżej.

        Na terenie Państwa Gminy oferujemy poniższe ceny jednostkowe dla wykonywanego zakresu prac:

ZAKRES PRAC
Cena brutto / 1 Mg

(w tym VAT 8%)

Demontaż, odbiór, transport

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających

azbest

od 350 zł

Odbiór, transport

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających

azbest

od 250 zł

Adres korespondencyjny:

REVOL Sp. z o.o. sp.k.

ul. Senatorska 21/30-31

93-192 Łódź

tel.: +48 782 214 708

mail: revol.biuro@wp.pl

                                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                        Zespół REVOL
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