
Strzęlce Op., dnia 10.04.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
u|. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dziŃa Dyrektor DPS Pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na rea|izację zadania, którego wartość nie

przettacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, vłyŁączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.Dz.U z 2018r. Poz. 1986)

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ręcznej wytwornicy pary
(z żelazkiem) - PS 05/B _ lszt dla Domu Pomocy Społecznej w Stnelcach Op. z ftlrią

w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

1. Przedmiotemzamówienia jest zakup wraz z dostawą ręcznej wltwornicy pary (z
żelazkiem) - l,szt dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w
Szymiszowie i fitią w Leśnicy ul. Strażacka 8 zgodnie z zŃącznikiem nr 1

o następującvch parametrach:
Ręczna wytwornica pary - ze zbiornikiem 2,51, posiada zbiornik ze stali nierdzewnej,

miedzianą grzńkę i 4 systemy zńezpieczeń: regulator ciśnienia, termostat, korek
bezpieczeitstwa oraz kontrolkę poziomu wody. Że\azko powinno posiadać w komplecie

stopkę teflonowo aluminiową. Zewnętrzny elektrozawór pozwala na regulację ilości
pary dochodzącą do żęlazka.
Dane technicznę;

o Zasilanie: 230Yl50Hz
o Pojemność kotła: 2,5|
o Moc grzŃek kotła: 1000 W
o Czas prasowania: 3h
o Ciśnienie pary: 2,5bat
. Waga: 7,6kg

na zasadach:
l)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó ręczną wytwornicę pary (z żelazktem) -
PS 05/B - 1szt własnym transportem i na swój koszt do DPS Filia Szymiszów,
ul. Strzelecka ż, 4]-t00 Szymiszów w godzina.h 3oo-14o0, osobiście, kurierem lub
pocztą do dnia 10.05.2019r.
2) Wykonawca wydaje dostarczaną ryczną wytwornicę pary (zżelazkiem) - Iszt
przedstawicielowi załnawiającego, który ją sprawdza.
3) Stan - nowy.
4) Wykonawca zapęv,nia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzęń oraz
nie używanie wcześniejsze tego egzemplarza wytwomicy, np. przęz innych użytkowników
lub innych demonstracji reklamowych.
5) Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na ręazną wytwomicę
pary.
6) Bezpłatny serwis gwarancyjny z bezpłatnym transportem do miejsca naprawy.
7) Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,



8) Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia

do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, w języku polskim na terenie kraju-

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym za}resie.

Termin róalizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 10.05.2019r.

Krvterium ocenv ofeń: - cena 1007o

oferta powinna zawierać następuiace dokumentv:
1. Druk - formularz oferty,
2.ZŃącznik nr 1.

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

działalności gospodarczej.

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych -

tęI.77l461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,

47 -IO0 Strzelce Op" email: przetargi@dps.strzelceop.p1
o w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata kurka - p.o. kierownika dziaŁu

adŃnistracji i obsługi tel.771461-34-80 wew. 414 budynek DPSw Strzelcach
op. ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: kadry@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem t7.04.2019r. do godz. 15.00

oferty naleĘ zŁożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,

pocztą, faxęm lub pocźą elektroniczną.

załaczniki dotyczace przedmiotu zamówienia:
1.Druk - formularz ofertowy.
Z.Zńącznik nr 1.

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

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2,x tablica ogłoszeń


