
Strzelce Op., dnia 25.0I.ż02Ir.

DPS.182.ZP.36.20żt
Zaproszenie do składania ofert

Dom pomocy Społecznej w Strzelcach Op., filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY ul,

Strazacka 8, 47-100 Str;elce op. w imieniu ktorego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do złożenia ofert na realtzację zadania, którego wartoŚĆ nie Przelłacza
kwoty t 

jo ooo złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia II
września 20I9r. Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddYmiania, instalacji

odcinania pożaru, instalacji przyzy,tvowej i pomiaru szczelnoŚci jonizacyjnych czujek

dymu * Do^., Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fl|ią w Srymiszowie i filią
w Leśnicy, ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
1. przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja instalacji sygnalizacjt PoŻanl, instalacji

oddymiania, instalacji odcinania pożull, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelnoŚci

jonizacyjnych czujek dymu w naszych Domach:

a) pń pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul, Strażacka 8, 47-100 Strzelce OP.

b) Dom pomocy Śpołecznej Filia Szymiszów ul. ul, Strzelecka 2, 47-100 StrzelceOP,

"i Dom pomocy Śpołecznej Filia Leśnica, ul. Szpitalna ż0, 47-150 Leśnica Wg

zŃącznika nr 1 na zasadach,.

1.1. Do zakresu usług wchodzą prace:

D "1".r"*" 
k".trotu i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach w DPS

Sirzelce op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden taz na kwartał;

2) okresowa kontrola i konserwacja instalacji oddymiania klatki schodowej

w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden

raz rta pół roku;
3) okreŚowa kontrola i konserwacja instalacji odcinania pożaruw obiektach DPS Strzelce

op., Filii Szymiszów, Filii Leśnica, wykonywana jeden Iaznapół roku;

4) okresowa kontrola i konserwacja instalacj l ptzyzywowej w obiektach w DPS Strzelce

op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana TaZ na pół roku;

5)pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu w obiektach DPS Strzelce OP. Filii
Szymiszów i Filii Leśnica. wykonywany raz do roku;

5 ) naprawa systemów, lub zastosowanie prowizorycznych rozwiązai tymczasowYch-
w przypadku konieczności dokonania poważnych napraw,

6) wykónywanie innych usług związanych z konserwowanymi instalacjami.

2.Wykonawca gwarantuje niezmienną
obowiązywania umowy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

cenę przedmiotu zamówienia w okresie

ł
3I.Iż.202|r.



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

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

gospodarczej - zŃącznik nr 2.

wszelkich informacii udzielaią:
. * ,p.u*i. p-""d*y ooytoru - Teresa Kuneń - St. inspektor ds. zam. PublicznYch

_tei.llląst-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strżacka 8,

47 -I0OStrzelce Op, email: przetargi@dps,strzelceop,p1

o w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek - St. insPektor

gospodarczy t.t. 77l46I-34-80 węw. 415 budynek DPS Strzelce op., ul.

Strażacka 8,

41-t00 Strzelce Op. email: b_hp@dps,strzelceop,pl

Termin składania ofert up}ywa z dniem 01.02.202tr. do godz. 15,00

oferty na|eży złożyó w sj<retariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,

pocń, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisaó w następujący sposób: oferta

ia zadanie pn.: ,,Siała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania,

instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i, pomiaru szczelności jonizacyjnych

czujek dy*,, w DÓmu pomocy Społicznej w Strzelcach Op. z ftlią w Sąłniszowie i

fitią w Leśnicy, ul. Strażacka 8".

W związku z tym, iz budynek DPS jest zamknięty, w przypadku, gdy Wykonawcabędzie

składał ofertę osobiście, 
-należy 

zadzwonió domofonem przy drzwiach głównYch DPS-u

pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

l.Druk - formularz ofertowy
ż. ZaŁącznik nr 1

3. Projekt umowy.
4. K\auzu\a informacyj na o przetwarzaniu danych,

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2, x tablica ogłoszeń


