DpS.'t!!,

Strzelce Op,, dnia 23.03.2018r,

,rP. fi(). J048

Zaproszenie do składania ofert
Dom PomocY SPołecznej w Strzelcach op z filią w
Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul, StraŻacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego
dziŃa Dyrektoróps pani
Jolanta Osuch ZaPraSZa do złożeniaofert na realizaflę
zad,ania, ltór.go **osć ni.
Przekracza wYrazonej w złotych równ^owartości kwoi[ 30 000euro ,r§|ą"ron"i
,"
,
stosowania PrzePisów ustawy z dnia 29 stycznia zoóąr.
(tj.Dz.IJ' z 20'17r.poz.t579)
Prawo zamowień publicznych, zgodnie
irt. 4 ust. 8.

,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pięcioletnich
przeglądów

i pomiarów
instalacji elektrycznej, które nateZy przeprowadzić w naszych
obiektach
w Domu
pomocy społecznej w strzelcach
op. z filią w szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8''.
Opis przedmiotu zamówienia

l,Pomiar skutecznoŚci ochrony przeciwporazeniowej tj.
skutecznościzerowania
Pomiary rezystancji izolacji o-bwodów I i III azow}crr
Pomiary wyłączntkow róznicowo prądowych J
4. przeprowadzęnie pomiaru instalacji odgrómowej
w zakresie:
* sprawdzenie
instalacji odgromowej w zakresió
-o.ó*aR,
* oporności
izolacji p.r"*odó* oraz rezystancji uziemień.
2,
3.

Badanie rezystancji irolaqi obildó*:
- oPwód Ill-fazowy 1l punktów do pomiaru
1o!w9d l-fazowy 85 puŃtów do pomiaru
2.Badanie wyłączników różnicowo prądowych - 7 x (tozdzielnia).
3, Skuteczności ochrony przeciwporaZeniowej
w pomieszczeniach 366 puŃtów.
4. Badanie ciągłościPE i mały ci rezystancji
7 puŃtów pomiarowych.
5, Budynek archiwum i magazynu 40' punkiów.
1,

Badanie rezystancji irolaĘiibilió*:
- obwód Ill-fazowy 96 punktów do pomiaru
- obwód l-fazowy 174 punktów do pomiaru
2. skuteczności ochrony przeciwporazeniowej
w pomiesz czeniach356 puŃtów.
3. Badanie stanu instalacji uziomów 2 puŃiy.
4. Pomiar instalacji odgromowęj tj. 22 punkiy
zacisków kontrolnych
1.

irolĘi obild'ó*,
Ill-fazowy 57 punktów do pomiaru
:ol*9d .l-fazowy l09 puŃtów do pomiaru,
1.

Badanie rezystancji

- o.b*99

2,Badanie v,,yŁącznikow różnicowo prądowych - 9x (rozdzielnia),
3. Skuteczności ochrony przeciwporaieniowe;
* poil* czeniach 787 punktów.
U."Oy"ku gospodarczym - iZ punktów do
1Y
ń"-i"r"
5. Pomiar instalacji odgromowej tj. 2}puŃty
zacisków kontrolnych.

Termin realizacii zamówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 30.04.2018r.

warunki udziału w postepowaniu:

1,WYkonawcawinien dysponować osobami, które będą uczestniczyó
w wykonywaniu

zamówięnia:
* osoba odPowiedzialna
za realizację przedmiotu zamówienia - 1 osoba powinna
posiadać uprawnienia do dokonania pomiarów, będących przedmiotem
umowy.

Informacie dodatkowe:
Zaleca się, abY WYkonawca dokonał wizji lokalnej terenu dokonywanych
pomiarów i
jego otoczenia a takżę zdobył na swoj4 własną Ódpowiedzialnośó
i
iyzyuo, wszęlkie
dodatkowe informĘe, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz zawucia
umowY i wYkonanta zamowienia. Koszty dokonania wizji*lokalnej
terenu dokonywanych
Pomiarów Poniesie Wykonawca. Kontakt Ręnata Długosz te1,77146I-34_80 wew.415 w
godz, 8,00- 15.00 budYnek Domu Pomocy SpołeczneJ w
Stzelcach op. ul. Strażacka 8
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do iS,00:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8
b) DPS Filia Szymiszów ul. Strzęlecka 2
c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20.

l. Druk -formularz oferty - załąc,znk nt 1,
AktualnY odPis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji
o działalnościgospodarczej - zńącznik nt 2,
3,KserokoPię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień
do dokonania
pomiarów, będących przedmiotem umowy -- jednej osoby załącznik rlr 3.
2,

wszelkich informacii udzielaia:

o

.

W sPrawie ProcedurY wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych
tęL.771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce
op., ul. Strażacka 8,
47-I00 Strzelce Op. email: orzetargi{Odps.strzelceop.tli
w, sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Długosi inspektor
ds. BHP i P.poż
tel, 77l 461-34-80 wew. 415 budynek DPS w Sóelcach
óp. ul. Strazacka 8,
47 -I00 Strzelce Op. email: bhp(4)clps,strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 03.04.2018r. do godz.
15.00
oferty należy zŁożyc w sekretariacie Dps w strzelcach Op. ul, Strazacka
8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.
1.

5.

Druk - formularz ofertowy
Projekt umowy.

Otrzymują:
1.

2.

x
x

adresat
a/a

Formularz ofertowy
na wYkonanię zadania: przeprowadzęntę.pięcioletnich przeglądów
i pomiarów instalacji
elektrycznej, które yależy przeprowadzić w-naszych o|iełńctr
w DÓmu Pomocy
SPołecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszówie i filią w
Leśnicy ui. Śtruru.ka 8,,.
I.

Nazrva zamawiającego: Dom Pomtlcy Społecznej w Strzelcach
Op. z ftlią

w Srymiszowie i filią w Leśnicy

Kięrownik zamawiającego: Dyrektor DPS pani Jolanta osuch
ul. Strazacka 8, kod: 47-100
Miejscowośó: Strzelce Op. Powiat: strzelecki
e-mail : dps. strzelceopolskie@wp.pl
tel.

/fax

077 1461-34-80

II. Nanrya i adres Wykonawcy:
Nazwa
Siedziba
Województwo
Nr telefonu

Nr

faksu

i przedmiot zamówienia:
1.Przeprowadzęnię pięcioletnich przeglądów i pomiarów
instalacji elektrycznej, które
należy przeprowadzić w ,ra.rych obiiktach w Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach
Op.z filią w Szymiszowie ifiliąwleśnicy ul. Strazacka 8.

III. Nanva

IV. Wartość zamówienia:
Cenę brutto:
Słownie:
Podatek
Słownie:
Cena netto:
Słownie:

VAT:

) Deklaruję ponadto:
a)

.,%,w kwocie:

termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04,2018r.

b) okres gwarancji:
c) waruŃi płatności:

3.Zalącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną częśćoferty są: *
1. Druk - formularz oferty - załącznik nr I,
2. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dztńalności gospodarczej - załącznik nr 2,
3.Kserokopię dokumentu poświadcząącego posiadanie uprawnień do dokonania
pomiarów, będących przedmiotem umowy - jednej osoby - zŃącznik nt 3.
Oświadczam,iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Wrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w formularzu ofertowym w
zakresieo w jakim jest to niezbędne dla realizacji powyższego zadania,

miejscowość,data

podpis

*

niepotrzebną częśó skreślić

i

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1 - przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów i pomiarów instalacji
elektrycznejo które należy przepro\ryadzić w naszych obiektach w Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z fi|ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka
8".
Lp. Nazwa asortymentu
wartośćnetto
Podat
Wartość
ek Vat brutto
%

1) DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8:
1. Badanie rezystancji izolacji
obwodów:
- obwód Ill-fazowy 11 punktow do
pomiaru
- obwód l-fazowy 85 puŃtów do
pomiaru
2. Badanie wyłączników różnicowo
prądowych - 7 x(rozdzielnia).
3, Skuteczności ochrony
przeciwporazeniowej w
pomieszczeniach 366 punktów.
4, Badanie ciągłościPE i małych
rezystancji 7 punktów pomiarowych.
5. Budynek archiwum i magazynu 40

puŃtów.
ż.

2)DPS filia Szymiszów, ul. Strzelecka2
1. Badanie rezystancji izolacji
obwodów:

obwód Ill-fazowy 96 punktów do
pomiaru
- obwód l-fazowy 174 punktów do
pomiaru
2. Skuteczności ochrony
przeciwporazeniowej w
pomieszczeniach 356 punktów.
3. Badanie stanu instalacji uziomow 2
-

puŃty.
4. Pomiar instalacji odgromowej tj. 22
punkty zacisków kontrolnych
J.

3) DPS filia Leśnica. ul. Szpitalna 20
1, Badanie rezystancji izolacji

obwodów:

obwód Ill-fazowy 57 puŃtów do
pomiaru
- obwód l-fazowy 109 puŃtów do
pomiaru.
2, Badanie wyłączników różnicowo
prądowych - 9x (rozdzielnia).
-

:

3. Skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej w
pomieszczeniach 187 puŃtów.
4. W budyŃu gospodarczym - 12
puŃtów do pomiaru.
5. Pomiar instalacji odgromowej tj. 22
punkty zacisków kontrolnych.

I(/\ZElVt:

Data

i

podpis Wykonawcy

Projekt umowy

UMOWA o dzieło nr

....../2018

Zawartawdniu
w StrzelcachOpolskichpomiędzy: Powiatem Strzeleckimo
rePrezentowanYm Przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie upoważnienia
wYdanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12Ż016r. Dyrektorowi DpS
w Strzelcach Op. zfiliąw Srymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacta S,
47-100 Strzelce Op., zwanym dalej rrZleceniodawcąoo, NIP: 756-18-12-928
a...........

prowadzącym działalnośćpod
1.

..............

firmą
.

reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,rZ|eceniobiorcą'' NIP:

Niniejszą umowę zawarto bez stosowunru lrr'.oisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych z póź. zmianami na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej
ustawy.

§2

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów i pomiarów
instalacji elektrycznej, które należy pIzęptowadzic w nasrycń obiektach w Domu
PomocY SPołecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strazacka 8".
l.Zakres pomiarów:
1.Pomiar skuteczności ochrony przeciwporazeniowej tj. skutecznościzerowania
2. Pomiary rezystancji izolacji obwodów I i III fazowych
3. Pomiary wyłączników różnicowo prądowych
4. przeprowadzenie pomiaru instalacji odgromowej w zakresie:
* sprawdzenie instalacji
odgromowej w zakresie mocowań,
* opomości izolacji przewodów
oTM tęzystancji uziemień.

l.lDPS Strzelce

Qp.. ul. Strażacka 8:
Badanie rezystancji izolacjl obwodów:
- obwód Ill-fazowy 11 punktów do pomiaru
- obwód l-fazovry 85 punktów do pomiaru
2. Badanię wyłączników różnicowo prądowych - 7 x (rozdzielnia).
3. Skutecznościochrony przeciwporażeniowej * po-i.rrczeniaci
366 punktów.
4. Badanie ciągłościPE i małych rezystancji 7 puŃtów pomiarowych.
5. Budynek archiwum i magazynu 40 puŃtów.
1.

Badanie rezystancji izolacjt obwodów:
obwód lll-fazowy 96 punktów do pomiaru
obwód l-fazovły 174 punktów do pomiaru
2. SkutecznoŚci ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczęniach
356 punktow.
3. Badanie stanu instalacji uziomow 2 punkty.
4. Pomiar instalacji odgromową tj. 22 puŃty zacisków kontrolnych
1,

-

1.

Badanie rezystancji izolacji obwodów:

obwód Ill-fazowy 57 punktów do pomiaru
obwód 1-fazowy 109 puŃtów do pomiaru.
2. Badanie vrryłączników róznicowo prądowych - 9x (rozdzielnia).
3. Skutecznościochrony przeciwporażeniowej w pomieszczęniach 187 punktów.
4. W budyŃu gospodarczym - 12 punktów do pomiaru.
5, Pomiar instalacji odgromowej tj. 2ż punkty zacisków kontrolnych.
-

Powyzsze prace należy wykonaó wg wskazanych przez ,,Zleceniodawcę" obiektach:
a) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8,
b) Filia Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie ul. Strzelecka 2,
c) Filia Domu Pomocy Społecznej w Leśnicy,ul. Szpitalna 20.

§3

Termin rczpoczęcia robót nastąpi z dniem podpisania umowy.
Termin zakonczenia robót nastąpi do dnia 30.04.2018r,

§4

I.Z

ramięnta Zlęceniobiorcy prace prowadził będzie
2. Odbioru protokołów pomiarowych dokona w imieniu Zlęceniodawcy Renata Długosz,

§5

7.Zapłata na rzecz Zlecęniobiotcy za wykonane pomiary nastąpi według cen zawartych
w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty doręczenia ptzęz Zlęcęniobiorcę faktury VAT.
2. Faktura za wykonanę rocznę pomiary będzie następująco wskazywać Nabywcę
i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-Iż-928
Odbiorca:

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op,
ul, Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.
3. Faktura

z filią w

Szymiszowie

i filią w

Leśnicy,

będzie dostarczona do Zlecęniobiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej

w Strzelcach Op. z fllią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 8,

4]-I00 Strzelce Op.
4. Płatnikięm faktury za wykonane roczne pomiary będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z f/rtą w Szyrniszowie i filią w Leśnicy,
5. Szacunkową wartośćzamówienia na 2018 rok ustalono na kwotę
...,..,....zł.

§6

Kwota określona w § 5 obejmuje wykonanie całościprzedmiotu zamówienia, w tym
wszystkich koniecznych czynności, dojazdu do budyŃów i zużfiych materiałów, w tym
koszty dokonania ponownych pomiarów, tzw. poprawkowych w razie ich dokonania.

§7

W razie zwłoki w wykonaniu prac wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary
umownej w wysokości 0,1oń wynagrodzenia umownego brutto z ptzedmiotu umowy
kłżdydzień zwłoki.

za

§8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniem umowy będą mięć zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego

i

ustawy Prawo zamówiei publicznych.

§9
Wszęlkie zmlany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Wrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla ręalizacji powyższego zadania.
§11
Spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą
rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz
dla Zlęcęniodawcy i jeden dla Zlęcęniobiorcy.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

