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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

 DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số :         KHMCH 

V/ v:  Mời chào giá cung cấp dịch vụ 

Thanh Hóa, ngày  26 tháng 7  năm 2022    

 

    Kính gửi: Quý Công ty 

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện 

đang có nhu cầu thuê/mua dịch vụ tổ chức chương trình du lịch/về nguồn như sau: 

1. Hành trình, thời gian, số lượng 

STT Nội dung dịch vụ ĐVT Số lượng 

1 

Lịch trình về nguồn: Thanh Hóa  - Đà lạt – Thanh Hóa 

Đợt 1: 45 người từ ngày 22/8/2022  

Đợt 2: 45 người từ ngày 12/9/2022  

Người  90 

2. Chi tiết dịch vụ: Báo giá đề nghị cung cấp chi tiết hành trình, thời gian, 

địa điểm thăm quan, chế độ ăn, nghỉ , phương thức di chuyển từ Thanh Hóa – Đà lạt và 

ngược lại. 

Qua tìm hiểu, PTSC Thanh Hóa được biết Quý cửa hang có chức năng cung cấp 

hàng hóa/dịch vụ nêu trên. Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý 

Công ty tham gia chào giá cung cấp hàng hoá nói trên với các điều khoản về thương mại 

như sau: 

3. Hình thức thanh tóan: Chuyển khoản. 

4. Đơn giá chào hàng:  

Bao gồm: Thuế/phí,  chi phí di chuyển, ăn nghỉ, bảo hiểm…, của đoàn trong suốt 

hành trình. 

        5. Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá:  

 - Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 08giờ ngày 

01/8 /2022 

 - Hình thức nhận chào giá: Phong bì kín 

 - Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,  

 - Người liên hệ:Mr Nguyễn Hữu Dũng  Email:dungnh@ptsc.com.vn 

 6. Điều kiện xem xét trúng thầu:  

 - Báo giá được tiếp nhận trước 08h00 ngày 01/8 /2022  

      - Phương tiện đi lại: Ô tô – máy bay  

 - Phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên 

 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

      - Đảm bảo được lịch trình như trên 

 - Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt. 

 - Hiệu lực báo giá tối thiểu 15 ngày kể từ ngày báo giá 

 - Xin chân thành cảm ơn! 
GIÁM ĐỐC 

 * Nơi gửi: 

- Như trên  

- Lưu VT, BPMS. 

* Tài liệu gửi kèm: 


