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Strzelcę Op., dnia 10.01.2018r.
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Tablica ogłoszeń/ strona internetowa
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fi|ią w Srymiszowie
ul. Strażacka 8, 47,1,00 Strzelce Op.

i filią w

Leśnicy

tet. 77l461_34_80 dps.strzelceopolskie@wp.pl lub przetargi@dps.strzelceop.pl

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy,ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie informuje, że zgodnie
z regulaminem udzie|ania zamówień, których wartośó nie przekracza lvqYrażonej
w złotych kwoty 30 000 euro przeprowadza się rozpoznanie cenowe dotyczące zadania:
,,Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutleŃu chloru w celu dezynfekcji
instalacji cwtl. z bakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 8".
Wszelkich informacj i tldzielĄą
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych tel. 77146I-34-80 wew. 403
budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
. w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Długosz - inspektor ds. BHP i ppoż
tę1.. 77l46I-34-80 wew. 415
budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
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Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytaniu ofertowym na zadani9.
w celu dezYnfekcji
,,Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutleŃu chloru
w Strzelcach OP.
Społecznej
instalacji cwu. z bakterii LÓgionella w Domu Pomocy
ul. Strażacka 8".

Dom pomocy Społęcznęj w Strzelcach Op. z ftIią w Szymiszowie i filią
w Leśnicyprzesyła w zŃ,ącieniu formularz ofertowy na stałą konserwację i obsługę
stacji dozowania- dwutlenku chloru w celu dezynfekcji instalacji cwtl. Z bakterii
Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 zgodnie

z

zńącznikiem nr 1.
przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutlenku
chloru w celu dezynfekcji instalacji cwt}. z bakterii Legionella w Domu PomocY
Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8.
iałnówięnie dokonywane jest zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy pzp.

Kryterium oceny ofert

:

cęna l00Yo

zaw|e
1. druk - formularz oferty,
ferta

ż, zńącznik nr l,
3. aktualny odpis z właściwegorejestru hlb
działalnościgospodarczej.

z

centralnej ewidencji i informacji o

Termin składania ofert upływa z dniem 16.01.2018r. do godz. 1500
Oferty należy ńożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strżacka 8
pocztą, faxem lub pocżą elektroniczną.
Otrrymują:
1. x
2.x
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