
Strzelce Op., dnia ż5.01.20I9r,
DPS.261 .ZP.75,2019

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul, Strazacka 8, 47-|00 Strzelce Op. w imieniu którego dztała Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożęnta ofert na realtzację zadania, którego wartośó nie
przehacza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączon€1 ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.Dz.U z 20|]r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z arl, 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli firmy Ciech w pasĘlkach

do stacji uzdatniania wody i przeglądy stacji w Filii DPS Szymiszów,
ul. Strzelecka 2.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne dostarczenie soli w pastylkach firmy Ciech do

stacji uzdatniania wody i przeglądy stacji w Domu Pomocy Społecznej filia w
Szymiszowie, ul. Strzelecka 2 na zasadach:
1) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie sol w pastylkach firmy Ciech
w workach 25kg- ok. 700kg miesięcznie w za\ężności od zużycia wody-własnym
transpoftem i na swój koszt, do budynku DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 w godz.

800- 1400,

2) asorlyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie lub
drogą elektroniczną co najmniej na dwa dni przed dostawą,
3) dostawca wydaje dostarczaną sól w pastylkach firmy Ciech przedstawicielowi odbiorcy
- wystawiając WZ, ktory ją przellcza, sprawdza jakość, termin gwarancji orazzgodność
Z Zamow|eniem,
4) dostawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe oraz dostarczyć sól w
pastylkachfirmy Ciech odpowiednio oznakowaną,
5) dostawa soli w pastylkach adekwatna do zużycta wody,
6) przegląd dwa razy w roku stacji i dezynfekcja zbiorników, przegląd i konserwacja
filtra wstępnego,
6) w ramach dostarczania soli w pastylkach firmy Ciech - konserwacja i opieka nad

stacją uzdatniania po stronie dostawcy,
7) odbiorca żąda dostarczęnia aktualnych kart charakterystyki soli w pastylkach firmy
Cięch, które muszą być dostarczone z towaręm w dniu dostawy; jezeli dostawca ich
nie przedłoży płatność faktur zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia wszystkich
wymaganych kart,
8) odbiorca dopuszcza nię zręaltzowanie zamówienia w całości,
9) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
10) Odbiorca dopuszcza zmlanę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmlany
ilości dostaw - poprzez tch zmniejszenia, bądż zwiększenia przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb odbiorcy - w stosunku do zużycia wody:



a) w przypadku zwiększenia ilości asoftymentu do 20oń zamówienia, odbiorca
złoży dostawcy wykaz asortymentu, oraz ilość tegoz asortymentu, która będzie
objęta zwiększeniem - zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy
dostawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości

' asortymentu po cenach określonych w umowie.
b) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca złoży

dostawcy odpowiednie powiadomienie.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.ż01,9r.

Krvterium oceny ofert: - cena 1000ń

oferta powinna zawierać następuiące dokumentv:
1. Druk - formularz oferty,
Z.Zńącznlk nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej - załączntk w 2.

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunęr1 - Inspektor ds. zam. publicznych -

tęL71146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,

47-I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
. w sprawie przedmiotu zamówięnia - Renata skowronek - inspektor gospodarczy

tęl.77l461-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,

4] -I00 Strzelce Op. email: bhp(@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upĘwa z dniem 31.01.2019r. do godz. 15.00
Ofeńy należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul, Strazacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

załaczniki dotyczące przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz oferlowy
ż. Załączntk nr 1

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyj na o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń
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