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runroszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzęlcach Op.z filią w Szymiszowie i filĘ_w Leśnicy
Pani
ul. Strazacka-8,-47-100 Śtrzelce op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS
Jolanta osuch zap1asza do złozeńa ofert na rea|izację zadania, którego wartoŚĆ nie
przektacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania pizepisóń ustaw} z dnia 29 stycznia żOO4r. (tj.Dz.IJ z 20l7r.poz.t579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art, 4 ust, 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych pomiarów natęŻenia oŚwietlenia
dróg ewakuacyjnych w Domu pomocy społecznej w strzelcach op. z filią
w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8,
przedmiotem umowy jest wykonanie rocznych pomiarow oświetlenia dróg ewakuacYjnYch
w naszych obiektach:
a) DPS Strzelce Op. . ul. Strażacka 8
* parter hol głowny, korytarze ok. 50m
* I, II,III piętro korytarze - ok. 30m
* klatka schodowa - parter plus 3 piętra

b) DPS Filia Szvmiszów" ul. Strzelecka
* Pafter hol głowny

* Klatka schodowa główna -

x

2

pafter plus 2 piętra

pafter kot7Ąatzprzy zachrystii i kuchni ok. t5 m

* Kuchnia, ciastkarnia, szatnia personelu
* Korytarz pralni, krawcowa - ok. 30 m
* Klatka schodowa obok pralni - parter plus 2 piętra
* Kotytarzobok windy i kotłowni - ok. 30 m
* Klatka schodowa (obok windy) parter plus 2 piętra
* I piętro: korfiarze - 4 x ok. 40 m
* Rozdzielnia posiłkow, jadalnia, sala balowa
* Przedpokoje: 10-1 I, 4-5, 1a, 1b, 2-3,9,7-8,
* II piętro: korytarze - 4 x ok. 40 m
* prżedpok oje: ż5 -26, ż2-23, 20 -2I, 1 6- 1 8, 1 3 - 1 5, ż7 -28,
* Palamia i toaleta
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4,3 6,

c) DPS Filia Leśnica,ul. Szpitalna 20
gł. klatka schodowa (piwnica - parter - I piętro)
-nudynek
* Budynek gł. piwnice korytarze (obok jadalni personelu, warsztat, rehabilitacja) ok.
* Budynek gł. parler kor7Ąarze ok. 30 m
* Budynek gł. i piętro korytarze ok. 30 m
* Budynek ud*inirtrucji klatka schodowa, parter, klatka schodowa obok windy
* Budynek administracji I piętro korlĄarz ok. 15 m
* Budynek JAKUB -korytaru ok. 50m

30 m

Termin realizacii zamówienia :
Od ńomentu podpisania umowy do dnia 05.i1.2018r,

warunki udziału w postępowaniu:

sobami, które będą uczestniczyó

w wykonywaniu

zamówienia:
8 osoba odpowiedzia|na za reallzację przedmiotu zamówienia - I osoba powinna
posiadać uprawnienia do dokonania pomiarów, będących przedmiotem umowy,

[nformacie dodatkowe:

fficadokonałwizji1oka1nejterenudokonywanychpomiarówi

jego otoc)ęnia a iakzę zdobył na swoją własną odpowiedzialnośó i ryzyko, wszelkie
dodutko*. informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofertY oraz
zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wtĄi lokalnej terenu
dokonywanych pomiaiów poniesie Wykonawca. Kontakt Renata Długosz tel.77146|-34go wew. 4is, tudynek Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00;
a) DPS Strzelce Op. , ul. Strazacka 8
b) DPS Filia Szymiszów, ul, Strze|ęcka 2
c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o
Inna zawl€
1. Druk - formularz oferty,
Z,ZaŁącznik nr 1.
3. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalnościgospodarczej , zńącznik nr ż,
4. Kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień do dokonania
pomiarów, będących przedmiotem umowy - jednej osoby - załącznik nr 3.
Ofe

wszelkich informacii udzielaia:

sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam, publicznYch rcI.1]1461_34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op,, ul. Strazacka 8,
47 -l00 Strzelce Op. email: przetargi(Odps.strzeiceop,pl
w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Długosz - inspektor ds. BHP i P.Poz
tęI. 77l461_34-80 wew. 415 budynek DPSw Strzelcach Op. ul, Strazacka 8,
4] -I00 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.p1

.

-.

o

Termin składania ofert upływa z dniem 11.10.2018r. do godz. 15.00
oferly na|eży zŁożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiŚcie,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.
załączniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1
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3. Projekt umowy.
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Otrzymują:
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strona internetowa
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