
Strzelce Op,, dnia 07.03.2018r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szyrniszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaplasza do złożęnia ofert na realizację zadania, którego wartość nie
przehacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, (tj,Dz.U z 20I7r.poz,1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z aft. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ\MENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac rwiązanych z
modernŁacją systemu pożarowego polegającą na wydzieleniu pożarowym III piętra
budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8.

opis przedmiotu zamówienia:
l,Zamknąć drzwiami pożarowymi klasy EI60 szyb windy osobowej na poziomie III
piętra, przy eksploatacji na elektro trzymaczach. Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowę z
gómą częścią przeszklone, o wymiarach 90+30 x200 cm lub stalowe z przeszkleniem.
2. Wykonanie ściany REI 120 w technologii GK (eżeli będzie konieczność
wstawienia).
3. Po wstawieniu drzwi należy wykonać pracę wykończeniowe i malarskie w sposób i
w zakresie zgodnym z istniejącymi:
1) technologią wykonania tynku i ścian kotfiarza
2) kolorystyką korytarza
4,Podłączenie odpowiednim przewodem zasilania do istniejącej instalacji sygnalizacji
pożaru, Centrala p,poż. znajduje się na I piętrze budynku w gabinecie zabiegowym, po
przeciwnej stronie budyŃu ok. 30 m długości koryĄarza.
5. Zabudować od góry szyb windy na nieuzytkowym poddaszu przegrodą poziomą
klasy EI 60 np. systemowa płyla pożarowa RYGIPS lub PROMATECT klasy EI60
odporności ogniowej, powierzchnia szybu na strychu to 260x330cm.
6. Altematywnie zamknąc szyb windy ża|uzją pożarową klasy EI 60 odporności
ogniowej.
7.Pełny wymiar szybu windowego na III piętrze 140cm x225cm.
8. Wszystkie materiały i drzwi powinny posiadać atesty i certyfikaty.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania rrmowy do dnia 31,07.2018r.

warunki udziału w postepowaniu:
1.Wykonawcawinien dysponować osobami, które będą uczestniczyc w wykonywaniu
zamówienia:



x osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia - l osoba powinna
posiadaó uprawnienia budowlane.

Informacie dodatkowe:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a
także zdobył na swoją własną odpowiedzialnośó i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje,
które mogą byó koniecznę do przygotowania oferty oraz zawatcia umowy i wykonania
zamówienia. Kosźy dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
Budynek Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 od poniedziałku
do piątku w godz.7:00 do 15:00kontakt Renata Długosz tę1.77l46l-34-80 wew.415

Kryterium oceny ofert: - cena 1,007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumentv:
l.druk - formularz oferty,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej .

3, kserokopia uprawnień budowlanych - jednej osoby.

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds, zam. publicznych -

tęL.77146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
47-100 Strzelce Op. email: przetargi(Odps.strzelceop,pl

. w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Długosz - inspektor ds. BHP i P.poż
tel. 17l 46I-34-80 wew. 415 budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8,
47-I00 Strzelce Op. email: bhpł?.clps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 16.03.2018r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
2. Załączntk nr 1 - rzut części poddasza, na którym
3.Załącznik nr 2 -fotografia windy na III piętrze.
4.Załącznik nr 3 - fotografiawindy na III piętrze
5. Projekt umowy.

Otrzymują:
1. x adresat
2. x ala

znajduje się winda na III piętrze.


