
Strzelce Op,, dnia ż7,07,żOżIr,

DPS,193I.ZP.2II.202I

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach op. z fitią w Szymiszowie i filĘ_w Leśnicy ul,

Strażacka 8, 47_100 StrŹelce op. w imióniu ktorego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do złożęnia ofórt na realizację zadania, którego wartoŚĆ nie Przekacza
kwoty t 

jo ooo złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia II

wrzeŚnia 2OI9t. Prawo zamówien publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest dostawa zmywarki (z funkcją wYParzania)

gastronomicznej uniwersalnej z pompą spustową wrazzmontażem do Dps Filia Leśnica,

ul. Szpitalna}O,

Opis przedmiotu zamówienia
Przędmiotem zamówienia jest dostawa

uniwersalnej z pompą spustową v,naz z
zasadach:
1) wykonawca dostarcza i montuje nową zmlłvarkę ( z funkcją vłypatzania) gastronomiczną

uniwersaln ą z pompą spustową, dozownikiem płynu myjącego w DpS Filia Leśnica, ul,

Szpitalna ZÓ własnym transportern i na swoj koszt, w godzinach 8,00 -15,00,

Zmywarkagastronomi.rrru urri*.rsalna typu RQ5OODP z pompą spustową o następujących

parametrach technicznych :

o Zmywarka posiada funkcje vrryparzania,

o Wymiary zewnętrzne WxDxH (mm): 565x655x835

. Długość cyklu (s): 120/180

. Wydajność koszy na godzinę (sztlhmax, 30

o Maksymalna wysokośc naczyi (cm):3ż

o Wysokość komory wsadowej (cm) :37

o Wymiary kosza (mm): 500x500
o Moc grzńekzbiornika (kW) :2

o Moc grzałekbojlera (kW): 3/4,5

o Pojemnośó bojlera (1):5,5

o Moc całkowita (kW): 3,414,9

o Zasi|anie (V): ż301400
o Zllżycie wody podczas cyklu (|) :2,5
o pompa spustowa : tak
o Dozownik płynu nńłyszczającego: tak

o Dozownik płynu myjącego: tak

. obudowa wykonanazę stali nierdzewnej,
o możliwośó wyboru programu mycia: 120/180s,

o zmy"warka przystosowana do mycia talerzy i szl<ła,

o Waga (kg): 56

o Zmywarka powinna posiadaó kabel zasilający na 400V

zmywarki ( z funkcją wyparzania) gastronomicznej

montazęm do DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna ż0 na



W zestawie powinno byó:

o 1 x kosz na talerze 50x5Ocm,
o 1 x kosz na szkło i sztućce 50x5Ocm,

o Wąż zasilający 3/+ cala,
o Wąż odpływowy,
o lJzdatniacz wody.

2) stan zakupionej zmywarki - fabrycznie nowy,

3jwykonawca wydaje dostarczany asoftyment przedstawicielowi zamawiającego, który go

,prńdru, 3ego jatósó, widoczne uszkodzenia, termin gwarancji,

4) dostarczona zmywarka powinna mieć co najmniej 12 miesięczny bezpłatny okres

gwarancji,
ś;rtu.uźmywarkazostaniezltylizowanaprzęzZamawiającego,
6) wykonawca w ramach sprzedaży zapewnia jednorazowe bezpłatne Przeszkolenię dla

|.^orr.t,, obsługującego zm}warkę pro*udrone przęz przedstawiciela firmY na terenie DPS
-piliu 

L"snica ul. Śrpit a|na z},w dzien uzgodniony odrębnie zprzedstawicielem DPS,

7)wykonawca gwarantuje niezmierrrrą..rrę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązlłvania

umowy,
8) wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i Świadectwa doPuszczenia

do stosowania w budynt<actr użyteczności publicznej w języku polskim na terenie kraju_

zgodnie z obowtązującymi przepisami w tym zakresie,

ln rea
od momentu

IZa
podpisania do dnia I7.08.202Ir.

rerac
1. Druk - formularz oferty,
2.Zńączniknr 1.

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności3. Aktualny odpis z właściwego rejestru
gospodarczej, zńącznik nr 2.

wszelkich informacii udzielaia:
-TeresaKunert-St.inspektords.zam.pub1icznych_

tę;..71146I-34-80 *.*. 403 b"dynek DPS Strzęlce Op., ul. Strazacka 8, 47-t00 Strzelce

Op. email: przetargi@dps.strzelceop,pl

w sprawie przedmiotu zamówienia:
o DpS Strzelce op. ul. Strazacka 8 - Renata Skowronek -St. Inspektor gospodarczY -

te;^7 7 l 46I _34_80 wew. 4 1 5 email : bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert uptywa z dniem 03.08.2021r. do godz, 12,00

oferty na|eży złożyć w sekieta.iacie DPS w StrzÓlcach Op. ul. StraŻacka 8 osobiŚcie,

po"rią, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę ta\eży opisać w następujący sposób: ofęrta

nazaÓ,aniepn.: ,,Dosta*azmywarki ( z fuŃcjąWparzania) gastronomicznej uniwersalnej z

pompą spustową wraz Zmontażem do DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalnaz}".



W zwipku z tym, iz budynek DPS jest zamknięty, w przypadku gdy Wy_konawca będzie

składał ofertę osobiście, nalezy zaózwonió domofonem przy drzwiach głównych Dps_u

pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę,

1. Druk - formularz
ż. ZŃącznik nr |.
3. Projekt umowy.

ofeńowy

4. Klauzula informacyjna

Otrzymują:
1. x strona internetowa
ż. x tablica ogłoszeń

doty cząca przetw at zania danych.

z Filiąw
i*i,l '

t.,eśllic;ll

:r,igp" ,j


