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Oferta

na dezynfekcje COVID-19
Jako wielokrotnie nagradzany i doceniany lider z branży ochrony środowiska,
w obliczu epidemii wirusa Covid-19 pragniemy przedstawić Państwu nasze usługi w zakresie
dezynfekcji pomieszczeń i miejsc poddanych na ekspozycje źródeł epidemicznych. Nasze
usługi świadczymy w miejscach takich jak: szkoły, przedszkola, urzędy, budynki biurowe,
socjalne, komunalne, miejsca kwarantanny i inne miejsca wymagające jednokrotnego
lub systematycznego oczyszczania z niebezpiecznych patogenów COVID-19.
Działania i przyjęte procedury dezynfekcji są spójne w wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego i WHO. Posiadamy doświadczenie oraz rzetelna wiedzę z zakresu pracy
w trudnym dla zdrowia otoczeniu co w połączeniu z najwyższej jakości sprzętem czyni nas
bezpiecznym i najlepszym wyborem.
Środowisko i Innowacje od 2007 roku jest partnerem dla jednostek samorządowych
w dziedzinie gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Oczyściliśmy
z azbestu i pyłu azbestowego setki tysięcy posesji na trenie całego kraju. Jesteśmy
sprawdzonym i odpowiedzialnym partnerem dla samorządów.
Dodatkowo zawracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie zaproszenia do
składania oferty na organizowane przez Państwa konkursy i przetargi o wartości
nie przekraczającej progu 30.000 Euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
bądź inne zapytania ofertowe i przetargi ogłaszane w trybie specustaw, na dezynfekcje
patogenów COVID-19.
Dodatkowe informacje pod numerami:
Włodzimierz Kogut- 509 231 580, Zbigniew Pik – 509 231 489
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