
. ]l' .,,._',':,,]. "-:|:,,::., :.I
,, .,;,;_,-i.:ll ,i, a-l!,i, ];,!.]ij, il! |iiil]1;]l,:.i"i l
L,.]:::, : l,.J ż,ł i i: : 1 a]|nlIt 1 ] i] j., Yl i_Ęr,i|,]iC\!'

lł|_ijlx , , .:_.i ;|,ia1]; i7 '-112 1,:3:2

, t:,,.],:]DF§l8łj.ZP, 
1 0120ą31 .]-t ],]:ii'

Zaproszenie do składania

Strzelce Op., dnia I1.U.ż023r,

ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta
osuch zaprasza do złożęnia ofert na realizaclę zadania, którego wartośó nie przektacza
kwoty 130 000 złoĘch netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11
września 2019r, Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Stała konserwacja instalacji sygnalżacji pożaru, instalacji oddymiania, insta|acji
odcinania pożaru, instalacji przyz5rwowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek
dymu w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy, ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji
oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności
jonizacyjnych czujek dymu w naszych Domach:
a) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.ul. Strżacka 8, 47-100 Strzelce Op.
b) Dom Pomocy Społecznej Filia Szymiszów ul. ul. Strzelecka ż, 4'/ -100 Strzelce Op.
c) Dom Pomocy Społecznej Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica wg

zńącznika nr 1 na zasadach:
1.1. Do zakresu usług wchodzą prace:
1) okesowa kontrola i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach w DPS
Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonyvana jeden raz na kwartał;
2) okesowa kontrola i konserwacja instalacji odd}łniania klatki schodowej w obiektach
w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica , wykony;vana jeden raz na pół
roku;
3) okresowa kontrola i konselwacja instalacji odcinarria pożaru w obiektach DPS Strzelce
Op., Filii Szymiszów, Filii Leśnica, wykonywana jeden raz na pół roku;
4) okesowa kontrola i konserwacja instalacji przyzywowej w obiektach w Dps strzelce
Op., Filii Sz},rniszów i Filii Leśnica, wykonywana raz na pół roku;
5)pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu w obięktach DPS Strzelce Op. Filii
Szymiszów i Filii Leśnica wykonywany raz do roku;
5 ) naprawa systemów, lub zastosowanie prowizorycznych rozwiązń tymczasowych -w przypadku konieczności dokonania powżnych napraw,
6) wykonywanie innych usług związanych z konserwowanymi instalacjami.

2.Wykonawca gwarantuje niezmienną
obowiązywania umowy,

cenę przedmiotu zamówienja w okesie

Termin realŁacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.1ż.202k.

Kryterium ocenv ofert: - cena 1007o



9fgńą po.lvinną zawieraó nastepuiace dokumentv:
1. DrŃ - formularz oferty,
2. Załącznik w 1.

3, AktualnY odPis z właŚciwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - załącznik nt 2.

wszelkich informacii udzielaia:
r w. spl?lv]e procedury Wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych -te1.77/46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce oi,, ul. Strazactu s, - '

47- 1 00 Strzelce Op. emai1: przetargi@dps.strzelceop.pi
, w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek -Inspektor ds. BHP iP.Poż, tel. 77/ 461-34-80 wew. 4i5 budynek DPS Strzelce op., ut. StrJacka 8,

47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 18.01.2023r. do godz. 15.00
oferIy należy złożyó w seketariacie Dps w strzelcach opi ul. strżacka 8 osobiście,pocźą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisaó w następują"y .porJi, ór".tuna zadanie pn.: ,,Stała konserwacja. instalacji sygnaiźacji poz*o, inriuiu.;i'ołańi*i",
instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywoiej i pomiuro .r.""r""s.i ';oriri.$iy"r,
czujek dlT nu w Domu Pomocy Społecznej w Śtrzelcach op. , ilią *' śrńiJi"*t.i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8''.

l,Druk - formularz ofertowy
2. Zńącznik nt I
3. Projekt umowy,
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
l, x adręsat
2. x ala


