DPS.289.ZP.85.2019

Strzelce Op., dnia 30.01.2019r.

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 dztała Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożęnia ofeń na rca|izację zadanla, którego wartośćnie
ptzekracza wyrażonej w złotych równowańości kwoty 30 000euro, wyłączone1 ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, (tj.Dz.lJ z 20l7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z atl,. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru,
instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru
szczelnoŚci jonizacyjnych czujek dymu dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicyo ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
1, Przedmiotem zamówienia jest świadczęntę usług w zakresie stałej konserwacji

instalacji sygnalizacjt pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji
przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu dla naszych Domów:
a) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
b) Dom Pomocy Społecznej Filia Szymiszów ul. ul. Strzelecka 2, 47-100 StrzelceOp,
c) Dom Pomocy Społecznej Filia Leśnica,ul. Szpitalna 20, 47-I50 Leśnicawg
załączntka nr 1 na zasadach:
1.1, Do zakresu usług wchodzą prace:
1) okresowa kontrola i konserwacja instalacji sygnalizacjl pożaru w obiektach w DPS
Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden raz na kwartał;
2) okresowa kontrola i konsęrwacja instalacji oddymiania klatki schodowej
w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden

raz I7a poł roku;
3) okresowa kontrola

i konserwacja instalacji odcinanta pożatuw obiektach DPS Strzelce
Op., Filii Szymiszów, Filii Leśnica, wykonywana jeden raznapółroku;
4) okresowa kontrola i konserwacja instalacji przyzywowej w obiektach w DPS Strzelcę
Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana Iaz na pół roku;
5)pomiar szczelnościjonizacyjnych czujek dymu w obiektach DPS Strzelce Op. Filii
Szymiszów i Filii Leśnica.wykonywany raz do roku;
5 ) naprawa systemów, lub zastosowanie prowizorycznych rozwiązań tymczasowych
w przypadku konieczności dokonania powaznych napraw,
6) wykonywanie innych usług zwtązanych z konserwowanymi instalacjami.

2.

Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

Termin realizacii zamówienia
Od momentu podpisania umowy do dnia 31.I2.ż0l9r.
:

Kryterium ocenv ofert: - cena

1007o

oferta powinna zawierać następuiace dokumenty:
l. Druk - formularz oferty,
2. Załącznik nr 1,
3. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji
o działalnościgospodarczej - załącznik w 2,

i

informacji

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru

.

- Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych *
tel,77146I-34-80 węw. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,
47 -l00 Strzelce Op. email: przetargi(Odps.strzelceop.pl
w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata skowronek - inspektor gospodarczy
tęl. ]7l46I-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,
47-I00 Strzelce Op. email: bhp(Odps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upĘwa z dniem 06.02.ż019r. do godz. 15.00
Oferty należy złożycw sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocżą elektroniczną.

załączniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowv
2. Załącznik nr 1
3.

4.

Projekt umowy.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują,,
1. x strona internetowa
2.
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