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DPS.590.ZP "lI2.2020
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 dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta

Osuch zaprasza do złożęnia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przekacza
rłyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze stosowania

przepisów ustawy z dnta ż9 stycznia 2004r, (tj.Dz.IJ z 20l9r. poz. 1843) Prawo zamówieh
publicznych, zgodnie z art.4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych,
czynności konserwacyjnych, napraw sprzętu gaśniczego na\eżącego do Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8"

Świadczenie usług w zakresie:
1.Przeglądów technicznych, czynności konserwujących oraz naprawę gaśnic,

2. Wymianę na nowe, gaśnic nie nadających się do dalszej eksploatacji, ich utylizację
i złomowanie.
3"Przeglądy i konserwację hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych, a takżę
badania rłydajności.
4,Przeg|ądy i konserwację hydrantów zewnętrznych i zaworów hydrantowych, a takżę
badania wydajności, dotyczy filii Szymiszów.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3LI2.2020r.

Kryterium oceny ofert: - cena LOOoń

oferta powinna zawierać następuiace dokumentv:
1.Druk - fotmularz oferty.
Z,Załączntk nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej - zŃącznik rr 2.

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych-

tęL.77146I-34-80 wew" 403 budynek DPS Strzelce Op., ul" Strażacka 8,47-100
Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.ol
w sprawie przedmiotu zamówienia:

o DPS Strzelce Op.-Renata Skowronek -St.inspektor ds. BHP i P.Poz. tel 77146I-34-
80 wew.415 budynęk DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email:
bhp@dps. strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 28.02,202ar. do godz. 15.00

Oferty należy złożyc w sekretariacię DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.



załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy.
2.Zńąeznik nr 1.

3. Projekt umowy.
4. YJauzula informacyj na o przetwarzaniu danych.

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


