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Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8. 4]-100 Strzelce Op. w imieniu ktorego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złozerria ofert na realizację zadania. ktorego wartośćnie
przekracza rł,vrazone.j rł, złotych rórvnowartości ltr,vclty 30 000euro" rł,vłączonej ze
stosorł,ania przepisorł, ustaw1, z clrria 2c) stlcznia 2004r. (q. Dz 1-1 z 2017r.poz. l519)
Prawo zamor,vień publiczrrych. zgodriie z arl. 4 ust. 8,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenieusług w zakresie przeglądów technicznych.
czynności konserrvacl,jnych, napra\Ąl sprzęttt gaśniczego należącego do Domu Pornocy
Społecznej rv Strzelcach Op.

z tllią w

Szymiszrlwie

i

1llia w, Leśnicy,. Lr1. Strażacka

8,

Sw itlciczerrie usłu g _!!_ZąŁr,9§lę.
1.Przeglaclorł teclrnicz,t-l1,,ch. czl,trlrości konserwtqąc1,,cl-r oraz- l,}aplawę gaśnic.

2. Wy,rrlianę

i

na now,e, gaśnicrTie nadających się do dalszej eksploatacji. ich rrtylizację

złornowanie.

i konserwację hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych, a także
badania rłlda.jnosci,
;ł. Przeglądy i konserwację lTydrantow zew,nętrznyclr i zaworow hydrantowych, a lakże
ballarria rł yda.iności.
5. Przepror,l,adzetrie proby, ciśnieniowej węży hl,clrantorł,vch r,r,, DPS Strzelce Op.
3. Przeglądy

Termin realizacii zamówienia
Od motrrentu podpisania umowy do dnia 31.I2.2019r.
:

Kryterium oceny ofert: - cena l00'/"
Oferta powinna zawierać następuiace dokumenty:
1,DrLrk - tortlularz o1ert1,.
2.'Załącl,ntk

nr

1.

Aktualny odpis z właściwegorejestru lub
o działalnościgospodarczej - załącznlk nr 2,
3.

z

centralnej ewidencji

i

informacji

wszelkich informacii udzielaia:
r w sprawie procedur), wy,boru - Teresa Kunert - iilspektor ds, zam. pirblicznych te|.17l161-34-80 wew. 403 brrdy,rreli DPS Strzelce Op.. ul. Strazacka 8.
,17-100 Strzeice Op. email: przelargN13!Ę5!,4_qlcęop.pi
w sprawie przedmiotu zamówienia:
. DPS Strzelce Op.- Renata Skowronek -Inspektor ds. BHP i P.Poż.
tel ]]l461-34-80 werł,. 415 budynek DPS Strzelce Op,, ul, Strazacka 8, 47-100
Strzelce Op. email: bhpr*lplgtlzg,lclLl:.p]
'I'ermin składania ol'ert uplv\\^ ,z dniem 28.{J2.ż0l9r. clo godz. 15.00
Ofbrty,, nalezy zŁożyc w sekretariacie DPS rł, Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście.
pocztą, t-axeil lr-rb pocztą elektrorriczną.

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1, Druk - tbrmularz of-ertowy.
2. Załączlltk rlr

1.

Projekt umo\ĄT,
4. Klauzuia ir'fbrmacl,jna o przetwarzaniu dany,ch
3,

OtrzyrlLrją:

l.

2.

r

x

strona interItetowa
tablica ogłoszeń

upoLJznienia
DyłeKtora z

n",.ĘĘlo

