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DPS.65 .ZP .,09 ,20Ig

Strzelce Op., dnia 09.01.20I9r.

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. * imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożęnia ofert na realizację zadania, którego wartość nie
przekracza wyrazonej w złotych równowafiości kwoty 30 000euro, wryłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnla ż9 stycznta 2004r. (tj.Dz.U z 20I7r.poz,1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja urządzeń dźwigowych w Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest stała konserwacj a urządzeń dźwigowych w naszych domach:
1.1. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.ul, Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.
1.2. Dom Pomocy Społecznej Filia Szymiszów ul. ul. Strzelecka 2, 47-|00 Strzelce Op.
1.3. Dom Pomocy Społecznej Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-|50 Leśnica wg

załącznlka nr 1 na zasadach:
1.4. W ramach prowadzonej konserwacji Wvkonawca zobowiązuje się do:
a) utrzymania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną i
bezpieczną eksploatację, poprzez prowadzenie stałych czynności konserwacyjnych
powierzonych urządzeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnta 29 pażdziernlka 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektorychurządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193
poz,1890) oraz innych właściwych przepisów plawa;
b) wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją producenta urządzenia oraz
zakresem robót konserwacyjnych;
c) przeprowadzanta w terminie pomiarów skutecznoścl dziaŁania elektrycznych urządzeń
ochronnych i badania rezystancji izolacjt obwodów elektrycznych dzwigow - raz w roku
kalendarzowyffi, jak rownież - dodatkowo - po naprawach w zakresie elektrycznym,
wymagających przeprowadzenia pomiarów jw. Prace pomiarowe Wykonawca rozliczy w
oparciu o protokóły ich wl,Ponunia i protokóły badań bez osobnego zlecenia,
d) przeprowadzanta napraw, remontów i modernizacji wszystkich urządzeń dżwlgowych
należących do DPS-u.
e) Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych zlecęń i odrębnego wynagrodzenia do
udziału w badaniach technicznych urządzenta dźwtgowego, przeprowadzanych przezlJrząd
Dozoru Technicznego
1.5. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówieniaw okresie
obowiązywania umowy.
1.6. Faktury będą wystawianę każdorazowo po wykonaniu poszczególnych usług.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.I2.20I9r,

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać następuiace dokumenty:



l.Druk - formularz oferty,
2,Załącznlk nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej - Załącznik nr 2.
4, Kserokopia uprawnień elektrycznych i do prowadzeniakonserwacj i urządzeń
dźwigowych - Załącznik ru 3.

wszelkich informacii udzielaia:

' W sPrawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds, zam. publicznych _
tel.77146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strazaóka 8,
47-I00 Strzelce Op. email: 0lZ914l8r@dps.strzelceop.pl

o w sPrawie Przedmiotu zamówięnia - Ręnata Skowronek - inspektor gospodarczy
tel.77l461-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul, Strazacka 8,
47-I00 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.p1

Termin skladania ofert upływa z dniem 15.01.2019r. do godz. 15.00
Oferty na7eży złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1,Druk - formularz ofertowv
2. Załącznik nr l
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzanlL: danych.

Otrzymują:
1. x adresat
2. x a/a


