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Shzelce Op,, dnia 05.01.2023r.

przedmiotu zamówienia W okresie

Zaproszenie do składania ofert

Dom pomocy społecznej w sffzelcach op. z fllią w szymiszowie i filią _w_Leśnicy
ul, Strżacka 8, ł7_100 Strzelce op. w imiiniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

óru.n 
"upruou 

do złożenia oferŁ na realizację zadarlia, którego wańość lie ptzew.acza

kwoty 1i0 000 złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11

września 2019r. Prawo zamówień publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotemzamówieniajeststalakonserwacjaurządz€ńdź;wigowychw-Domu
Pomocy Społecznej w Strzeicach Op. z filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy

u|. Strażacka 8.

Przedmiotem umowy jest stała konserwacj a urządzeń dźwigowych w naszych domach:

1.1. Dom pomocy Spoiecznej w Strzelcach op. ul. Strażacka 8, 47_100 Strzelce op,

1.2,Dom Pomocy Śpołecznój Filia SzlTniszów u1, u1, Strzelecka ż, 47 -l00 Strzelce op,

1.3.DomPomocySpołecznejFiliaLeśnica,ul.Szpitalna20,47-150Leśnicawg
zńacznika rrr 1 na zasadach:

1.4,

u) 
"t "yń*iuGąa"* 

* .tu"ie technicznym Zapewniającym jego maksymalnie sprawną,i

ńrpi"L^ą eksploatację, poplzez prowadzenie stałych czynności konserwacyjnych

poiii.."orr}.n *" ąaren, 7goónie 
"rozpotządzeniemMinistra 

przedsiębiorczości i Technologii

" dnu zo" pnzdziemika 2Ól8r. w sprawie waruŃów technicznych dozoru techniczrre_go w

zakesie eksploatacji, napraw i m odemizacjilxządzeń transportu bliskiego (Dz, U. z2018 poz,

2I7 6) oraz inrlych właściwych przepisów prawa;

tj *}tony*uoia czynności konserwacyjn}ch zgodnie z instrŃcją producenta urządzenia ol*
zakresem robót konserwacyj nych;

"f 
p.".p-.ud"ania w teńinie pomiarów skuteczności działania elektrycznych .otządzeń

o"ńo*y.t i badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych dźwigów _, raz w roku

kalendńowym, jak również _ dodatkowo _ po naprawach w zakresie eiektrycznym,

*yńugują"yón przeprowadzenia pomialów jw. prace pomiarowe wykonawca rozliczy w

opurcii ó piotot<oły ich wykonania i protokóły badań bez osobnego zlecenia.

dj pr""pro*ad"-iu nupru*, remontów i modemizacji wszystkich wządzeń dźwigowych

należących do DPS-u.

"j 
ŃYrionu*"u zobowiązuje się bez dodatkowych zleceń i odrębnego wynagrodzenia do

ua"iń * badaniach tec'Ńcznych lrządzenia dźwigowego, przęprovłńzar,ych przez Urząd

Dozoru Technicznego,
1.5.Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę

obowiązywania umowy.
1.6. Faktury będą wystańane każdorazowo po wykonaniu poszczęgólnych usług,

Termin realizacii zamówienia ;

Od ,rrorn.otu podpisania umowy do dnia 3|.12,20ż3r,

Krvterium oceny ofert: - cena 1007o



ofeńa oowinna zawierać nastepuiace dokumentv:
1 .Druk - formularz oferty,
2. Zńączńk nr I.
3,Aktualny odpis z właściwego Ąestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej - ZŃącznik nr 2.

4. kserokopia uprawnień elektrycznych i do prowadzenia konserwacji urządzeh dźwigowych

- Załącmik nr 3.

wszelkich infornracii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Teresa kuneń - st. inspektor ds. zam. publicznych

- te1.77l461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul, Strażacka 8,

47-1 00 Strzelce Op, email: przetargi@dps.strzelceop.p1

. w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek -Inspektor ds.

gospodarczych tęI. 77l 461-34,80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul,
Strźacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin skladania ofert upŁywa z dniem 12.01.2023r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Shzelcach Op. ul. Strżacka 8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocżą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następuj ący sposób: Oferta
na zadanie pn.: ,,Stała konserwacja urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i frlią w Leśnicy ul, Strżacka 8".

załączniki dofvczace przedmiotu zamówienial
1 ,Druk - formularz ofertowy
Z.Zńączńk nr I

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

Otrzymuj ą:
l. x adresat
2. x ala


