
Strzelce Op,, dnia 17,03,ż02Ir,

DPS.6ż4.ZP.89.202I
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 ktorego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do zŁożenia ofórt na rea|izację zadania, ktorego wartość nie przekacza

kwoty 130 000 złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11

września 20I9r. Prawo zamówięń publicznych,

OP§ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotę- 

"urrrŃenia 
jest świadczęnie usług w zakręsie przeglądów technicznYch,

czynności konserwacyjnycń, napraw sprzętu gaśniczego na\eżącego do Domu Pomocy

Społecznej w Strzelńń op. z ftlią w Szymlszowie i filią w Leśnicy, ul, Strażacka 8,

Świadczenie usług w zakresie:

r_Pr^glądó* t".hnicznych, czynności konserwujących oraz naprawę gaśruc,

2. wymianę na nowe, gaśnic nie nadających się do dalszej eksploatacji, ich utylizację

i złomowanie.
3.przegIądy i konserwację hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych, a także

badania wydajności.
4.przeglądy i konserwację hydrantów zewnętrznych i zaworów hydrantowych, a także

badania wydajności, dotyczy filii Szymiszów,

Termin realizacii zamówienia :

@umowy do dnia 31l2202tr,

Kryterium oceny ofert: - cena l00oń

wrerac
1.Druk - formularz oferty.
Z.Zńącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej - załącznik nr 2.

wszelkich informacii udzielaia:
. w ,pru*i" pTllll-},*ybo., - Tęresa Kunęrt - St. inspektor ds, zam, publicznyń 

^

tęL77l46I_34_80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strażacka 8,47_100

Strzelcę Op. email: przetaiei@dps,strzelceop,pl
o w sprawie przedmiotu zamówienia:

DPSStrze1.@_Inspektords.BHPiP.Poż.tęI.77l46t-34-80
wew. 415 u"ayri.r. DpS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce OP. email:

bhp@dps. strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem ż3.03.ż02lr. o godz. 14,00, oferty należy

ńozyć w sekrętariacie DpS-w Strzelcach Op. ul]Strazacka 8 osobiŚcie, Pocztą, faxem

lub pocztą .tet t orri.".rą. Kopertę na|eży opisaó w następujący sposób: of9rta nazadanie pn,:

,,Przeglądy techniczne, crynności t o.rrór*ucyjne i naprawy sprzętu gaśniczego należącego

do Domu pomocy spółec"ne.; w Strzelcach óp. z fiIią w Szlłniszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka 8".



W nviązku z tym, iż budynek DPS jest zamknięty dla osób trzecich, w przypadku, gdY

Wykonawc a będzie składał ofertę osobiście, należy zadzwoniÓ domofonem PrzY drzvłtach

głównych DpS-u (od strony ul. Strażackiej), wówczas pracownik otvłorzy drzuli i odbierze

ofertę.

Załaczniki dotvczace przedmiotu zamówie4ia:
l. Druk - formularz ofertowy.
ż.Zńącznik nr 1.

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o ptzetwaruaniu danych,

Otzymują:
l. x strona internetowa
2.x tablicaogłoszeń


