Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Elevator
- oplæg til Fagtilsyn
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Hej
Nedenfor har jeg forsøgt, at lave et oplæg som du skal sende til
som tilbud på opgaven
omkring tilsyn på
elevatorer. Jeg har ændret lidt i de ting vi talte om forleden dag og
jeg lægger op til, at der kan blive plads til nogle ændringer hvis vi(Bdk) ønsker et omfang der
afviger fra det jeg (du) beskriver her.
Se på det og giv mig et ring hvis du har behov for yderligere.
Knus

-----------------------------------Hej
Tak for det fremsendte tegningsmateriale som jeg har gransket. Jeg har desuden haft kontakt til
som jeg kan forstå skal være
.
har fortalt
om sine forventningerne til omfanget af det tilsyn der skal foretages i perioden.
På baggrund af tegningsmaterialet samt drøftelse af opgavens omfang, fremsender jeg hermed
tilbud på løsning af tilsynsopgaven, som er baseret på følgende dele fordelt på en
udførelsesperiode på ca 22 uger.
   
· 300 timers tilsyn. Baseret på ca. 50 gange tilsyn á 6 timer; afhængig af hvilke opgaver
der skal udføres pågældende dag kan timetallet varierer op eller ned, de 6 timer
indeholder udfærdigelse af tilsynsnotat.
· 25 timer afsættes til deltagelse i byggemøder hhv. sikkerhedsmøder hvilket jeg antager
som et omfang på i alt ca. 10 gange á 2,5 timer.
Totalt forventer jeg et forbrug på 325 timer á kr.

hvilket giver en tilbudspris på opgaven:

Tilbuddet afgives på baggrund af de oplysninger jeg har modtaget og kan selvfølgelig varierer,
såfremt du ønsker yderligere ydelser tilknyttet opgaven eller udførelsesperioden bliver længere.
Hvis det er tilfældet kan vi selvfølgelig drøfte det og lave ændringer i det fremsendte tilbud.
Jeg håber, at du kan bruge dette og du er meget velkommen til at vende tilbage til mig for en
yderligere drøftelse af opgaven.
Med venlig hilsen
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