
Strzelce Op., dnia 09.07,2023r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Sz}ryniszowie i filią w Leśnicy ul,
Strżacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaprasza do ńożenia ofeń na realizację zadarlia, któiego wańośó nie przelłacza
kwoty 130 000 złotych netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11

września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zarnówienia jest stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutlenku
chloru w celu derynfekcji instalacji cwu. z bakterii Legionel|a w Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8
wg zńącznika nr 1 na zasadach:
1. W skład wyZej wymienionego zadaria wchodzą:
1.1 .Comiesięcmy przyjazd serwisanta w celu skontrolowania pracy pompy.
1.2.Comiesięczry dowóz chemikaliów w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania,
1 .3.Comiesięczre badanie wody na zawartość dwutlenku chloru.
1.4. Przeszkolenie osób wskazany ch przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych
ulządzeń,
1.S.Wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okesie
obowiązywania umowy.
1.6. Faktury będą wystawiane kłżdorazowo miesięcznie po wykonaniu poszczególnych
usług.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.12.2023r,

Kryterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumenty:
l.Druk - formularz ofeńy,
2. Zńącznik nr 1.

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej - Zńącznik nr ż.

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedrrry wyboru - Teresa Kuneń - St. inspektor ds. zam, publicznych -

te1.77 /46I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Shażącka 8,

47-100 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
. w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek -Inspektor ds.

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

Termin skladania ofert uptywa z dniem 16.01.2023r. do godz. 15.00
Oferty należy ńożyó w seketariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strżacka 8 osobiście,
pocźą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopeńę należy opisać w następujący sposób: Oferta
na zadanie pn.: ,,Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutlenku chloru w celu



dezynfekcji instalacj i cwu. z bakterii Legionella w Domop. z fiIią * s"ńi.;;;; i filią w Leśnicy ul. ,our".iu'3ło"y 
Społecznej w Strzelcach

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