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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 któiego aŹiaa Dyrektor ońs pani Jolanta
Osuch za?rasza do złożenia ofert na realizację zadania, któregó wartość nie ptzel<racza
kwotY 130000 złotYch netto, vłyłączonej ze stosowania przipisów ustawy z dniall
września 20I9r. Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli firmy Ciech w pastylkach
do stacji uzdatniania wody i przeglądy stacji oraz §erwis odwr-óconej osmozy w pralniw F'ilii DPS Srymiszówo ul. Strzelecka2.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest sukceslrvne dostarczenie soli w pastylkach firmy Cięch do
stacji uzdatniania wody i przeglądy stacji w Domu Pomocy Społecznej filia w Sz5rmiszowie,
ul. strzelecka ż na zasadach:
1) WYkonawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie sól w pastylkach firmy Ciechw workach 25kg- ok. 750kg miesięcznie w zależności od zuŹycti wody-własnym
transportem i na swój koszt, do budynku DPS Filia Sz)rmiszów ul. Strzele cka 2 w godz.
800- 1400,

2) asortYment zanańanej dostawy będzie lzgadniarty sŃcesywnie telefonicznie lub drogą
elektroniczną co najmniej na dwa dni przed dostawą,
3)wYkonawcawYdajedostarczaną sól w pastylkach fińy Ciech przedstawicielowiodbiorcy
- wYstawiając WZ, któryją przelicza,sprawdza jakośó, termin gwarancji oruzzgodnośó
zzarlówieniem,
4) wYkonawca gwarantuje spełniĆ wymagane nonny jakościowe oraz dostarczyć sól w
pastylkach fi.my Ciech odpowiednio oznakowaną,
5) dostawa soli w pastylkach adekwatna do zużycia wody,
6) Przegląd dwa razy w roku stacji i dezynfekcja zbiorników, przegląd i konserwacja
filtra wstępnego,
6)w ramach dostarczania soli w pastylkach firmy Ciech - konserwacja i opieka nad
stacją uzdatniania po stronie dostawcy,
7) zamawiającY żąda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki soli w pastylkach
fi'mY Ciech, które muszą być dostarczone z towarem w dniu 

-dostawy; 
iĆz"n dostawca

ich nie PrzedłożY płatność faktur zostanie wstrzymana do czasu dosiarcŹenia
wszystkich wymaganych kart,
8) zamawiający dopuszcza nie zrealizowałtie zamówienia w całości,
9) serwis zestawu odwróconęj osmozy w pralni Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 _wymiana
wkładów filtrującYch_i węglowych, wymlanę złoża, w}konanie pomiaru ciśnienia i pomiar
przewodności wody, dezynfekcja układu,
19) wYkonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
Il).ZamawiającY dopuszcza zmianę waruŃów realizacji umowy jedynie w zakresie
zmianY iloŚci dostaw - Poprzez ich zmniejszenia, bądź zwiększenia" prŹy uwzględnieniu
bieżących potrzeb odbiorcy - w stosunku do zużycia wody:



a) W PrzYpadku zwiększenia ilości asortymentu do 20% zamówienia, odbiorca
złoŻy dostawcy wykaz asortymentv, oraz ilość tegoż asortymentu, która będzie
objęta zwiększeniem - zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy
dostawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększbnej irosói
asortymentu po cenach określonych w umowie.

b) w PrzYPadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca ńoży
dostawcy odpowiednie powiadomienie.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.

Kryterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać następuiace dokumenty:
1. Druk - formularz oferty,
2. WYkonawca możę złożyó ofertę na całość jak również na jedną z wlw części
zamówienia (załącznik nr I lń 2),
3. AktualnY odpis zv,łłaŚciwęgo rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzińalności
gospodarczej - zaŁącznik nr 3.

wszelkich informacii udzielaia:
o w sPrawie Procedury wyboru -Teresa Kunert -St.inspektords.zam.publicznych_

tę1.77l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strazacki 8,
47-I00 Strzelce Op. email: przętargi@dps.strzelceop.p1

o w sPrawie Przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek - st.inspektor gospod arczy
tel. 77l46I-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka t,
47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert up}ywa z dniem l8.0t.2022r. do godz. 15.00
OfertY n9leży złożyĆ w sekretariaeie DPS w Strzelcach Op.ll. Strazacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1.Druk - formularz ofertowy
2. WYkonawca może złożyó ofertę na całośó jak również na jedną z wlw części
zamówienia (załącznik nr 1 lub 2),
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyj na o przetwarzariu danych.

Otrzymują:
1. x adresat
2,x ala


