
DPS.843.ZP.164.2019
Strzelce Op., dnia 26.03.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego Ózińa Dyrektor DpS pani
Jolanta Osuch zaptasza do zŁożenia ofert na realizĘę zadania, [tó..go wartość nie
Ptzehacza wYrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, lvjłączonej ze
stosowania Przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (ts.Dz.I] z 20'I7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych pomiarów skuteczności ochrony
PrzeciwPorżeniowej, badania stanu izolacji, zabeĄęczęń różnicowo-prądowych
lxządzeń elektrYcznych, gniazdek elektrycznych w pomieszczeniach sŻczególnie
nagrożonych i wilgotnych w naszych obiektach w Domu pomocy społec-znej w
Strzelcach Op. , fitią w Szyniszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
l.Badanie rezystancji izolacji obwodów.
2.Badanię wyłączników różnicowo prądowych.
3.SkutecznoŚci zerowania w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych.
4. Badanie ciągłości PE i małych rezystancji.
5. Badanie instalacji odgromowej.
6. Badanie stanu instalacji uziomów.

8:
1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:
- obwód 3-fazovly 11 punktów do pomiaru
- obwód l-fazovly 85 punktów do pomiaru
2. Badanie wyłączników róznicowo prądowych - 7 x (rozdzielnia).
3. SkutecznoŚci zerowaniawpomieszczęniachszczególnie zagtożonych i wilgotnych

1 10 punktów
4. Badanie ciągłości PE i małych rezystancji 7 puŃtów pomiarowych.
5. Badanie instalacji odgromowej - 8 zacisków lontrohyóh

lszow
1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:
- obwód 3-fazowy 96 puŃtów do pomiaru
- obwód l-fazowy 174 puŃtów do pomiaru
2. Skutęczności zerowania w pomieizczęniach

356 punktów.
3. Badanie stanu instalacji uziomów 2 puŃty.

na20:
1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:

szczególnie zagrożonych i wilgotnych

- 9x (rozdzielnia).
szczególnie zagrożonych i wilgotnych

- obwód 3-fazov,,y 57 punktów do pomiaru
- obwód l-fazowy 109 punktów do pomiaru.
2. Badanie wyłączników różnicowo prądowych
3. Skuteczności zerowania w pomieszczeniach



187 puŃtów.

Termin realizacii zamówienia :

Od momęntu podpisania umowy do dnia 23.04.2019r.

'warunki udziału w postepowaniu:
waó osobami, które będą uczestniczyó w wykonywaniu

zambwienia: * osoba odpowiedzia\na za rea|izację przedmiotu zamówięnia - 1 osoba

powinna posiadać uprawnienia do dokonania pomiarów, będących przedmiotem umowY.

Informacie dodatkowe:
fficadokonałwizji1okalnejterenudokonywanychpomiarówi
jego otoczenia a takżę zdobyŁ na swoją własną odpowiedzialnośó i ryzyko, wszelkie
-dodatkowe 

informacje, które mogą byó konieczne doprzygotowania oferty oraz zawarcia

umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu dokonywanych
pomiarów poniesie Wykonawca. Kontakt Renata Skowronek tęI.77l46I-34-80 wew"415

w godz. s.go_15.00 budynek 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. Strzelecka 2

c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20.

Krvterium ocenv ofert: - cena 1000ń

ofeńa powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
1. Druk - formularz oferty - zńącznik nr I,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru |ub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, zŃącznik nr 2,

3.Kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień do dokonania
pomiarów, będących przedmiotem umowy - jednej osoby - zaŁącznik nr 3.

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

teI.77l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,

47 -I00 Strzelce Op. email: przetzugi(4,dps.strzelceop.p1

o w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata skowronek - inspektor ds. BHp i
p.poż tę|.77l 46I-34-80 wew. 4l5budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8,

47 -l00 Strzelce Op. email: bhp(g}dps.strzelcęop.pl

Termin składania ofert upĘrva z dniem ż9.03.2019r. do godz. 15.00

oferty na|eży ńożyó w sekrętariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,
pocztą, faxęm lub pocźą elektroniczną.

załączniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
2. Projekt umowy.
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Otrrymują:
1, x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń
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