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Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul, Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zapTasza do złożenta ofert na realizację zadania, którego warlość nie
przekracza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnla 29 stycznta 2004r, (tj.Dz. lJ z 20I7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja i obsluga dozowania dwutlenku
chloru w celu dezynfekcji instalacji cwu. z bakterii Legionella w Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z fl|ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest stała konserwacja konserwacja i obsługa dozowania
dwutlenku chloru w celu dezynfekcji instalacji cwu. z bakterii Legionella w
Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 wg załącznika nr 1 na
zasadach:
1. W skład uryżęj wymienionego zadaniawclrodzą:
1.1.Comiesięczny przyjazd serwisanta w celu skontrolowania pracy pompy.
1.2.Comiesięczny dowóz chemikaliów w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania.
1 . 3 . Comies ięczne badanie wody na zaw ulośc dwutlenku chloru.
1.4. Przeszkolenie osób wskazanych przezZamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych
urządzeń.
1.5. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
1.6. Faktury będą wystawiane każdorazowo miesięcznie po wykonaniu poszczegolnych
usług.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.20I9r.

Kryterium oceny ofert: - cena l007t

oferta powinna zawierać następuiace dokumenty:
1.Druk - formularz oferly,
ż.Załącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarcze1 - Załącznlk nr 2.

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kuner1 - Inspektor ds, zam. publicznych -

tęI.771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8"
47 -100 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop,r;i

o W sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek - inspektor gospodarczy
tel. 77l461-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce op., ul. Strazacka 8,
47-100 Strzelce Op. email: blrp@dps.strzelceop.p1



Termin składania ofert upływa z dniem 25.01.2019r.
Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach
pocztą, faxęm lub pocżą elektroniczną.

załaczniki dotvczące przedmiotu zamówienia:
1.Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr l
3. Projekt umowy.
4, Klauzula informacyj na o przetw aTzantv danych.

Otrzymują:
1. x adresat
2. x ala

do godz. 15.00
Op. ul. Strażacka 8 osobiście,


