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Strzelce Op., dnia 20.0I.2022r.

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 któr;go działa Dyrektor ońs pani Jolanta
Osuch za?tasza do złożenia ofert na realizację zaóania, którego wartość nie przeęacza
kwotY 130000 złotYchnetto, wyłączonej ze-stosowarria prz-episów ustawy z dnia71
września 2019r. Prawo zarnowięń publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaruo instalacji oddymianiao instalacji
odcinania PoŻaruo_instalacji przyzywowej i pomiaru szczehóści jonizacyjnych czu;ei<dYmu w Domu Pomocy Spolecznej w Strzelcach Op. z fi|ią * srv-iŚzówie i ńnąw Leśnicy, ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
1, Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji
oddYmiania, instalacji, odcinania pożaru, instalacji przyzynvóiej i pómiaru szczelnościjonizacyjnych czujek dymu w naszych Domach:

?) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strżacka 8, 47-100 Strzelce op.b) Dom Pomocy Społecznej Fitia Szymiszów ul. ul. Strzelecka 2, 47-100 Strzelce op.c) Dom Pomocy Społecznej Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica wg
zńącznika nr 1 na zasadach:

1) okresowa kontrola i konserwacja instalacji sygnalizacj i pożanl w obiektach w DpS
Strzelce OP., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, *ykory**a jeden raz na kwartał;
2) okresowa kontrola i konserwacja instalacji oddymiania klatki schodowej
w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Sz}miszów i Filii Leśnica, wykonyłvarra jeden
raz na pół roku;
3) okresowa kontrola i konserwacja instalacji odcinania pożaru w obiektach DpS Strzelceop., Filii Szymiszów, Filii Leśnica, wykonywana jeden raztlapółroku;
4) okresowakontrola i konserwacja instalacji przyŹywowej w oLiektach'w DpS Strzelce
op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana 

- ,* ni pół roku;
5)Pomiar szczelnoŚci jonizacyjnych czujek dymu w obiektach DpS Strzęlce op. Filii
Sz}łrniszów i Filii Leśnica wykonywany raz do roku;
5 ) naPrawa sYstemów, lub zastosowanie prowizoryc znych rozwiązań tymczasowych _
w przypadku konieczności dokonania poważnych napraw,
6) wykonywanie innych usług związanych z konserwowanymi instalacjami.

2,WYkonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.12.ż022r.



1. Druk - formularz
ż.Zńącznik nr 1.

3, AktualnY odPis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarozej - zńącznik nr 2.

o w sPrawie ProcedurY wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. public znych
-tel.77l461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce óp., ul. Strażacka 8,
47-I00 Strzelce op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

' W sPrawie Przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek - St. inspektor
gospodarczy tel. 77l 46I-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce op., ul.
Stra:żacka 8, 47-100 Strzelce op. email: bhp@łps.strzelceoo.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 27.01.2022r. do godz. 15.00
OfertY należY złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach opl ul. Strazacka 8 osobiście,
Pocńą, faxem lub Pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następuj jcf sposób: ofertana zadanie Pn.: ,,Stała konserwacja instalĘi sygnaliŹĄi pożaru, irri"'ńr oddymiania,
instalacji odcinania Pożaru, instalacji przyzywoiej i pómiaru szczelności jonizacyjnych
czujek dYmu w Domu Pomocy Społócznej w Sirzelcach op. z ftlią w Szymiszowie ifilią w Leśnicy, ul. Strazacka 8''.

Wzwiązku z tYm,.iz budynekDPSjest zamknięty, w przypadku, gdyWykonawcabędzie
składał ofertę osobiście, należy zadzwonić domófonem pizy drrńu.n !ło*rrych DpS-upracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

mow
l.Druk - formularz ofertowy
2. Zńącznik nr 1

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwaruaniu danych.

Otrzymują:
l. x adresat
2.x ala
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