
DPS.2283.ZP.22L20I9
Strzelce Op., dnia 18.06.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy_ Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DpS pani
Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie
Przekacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.Dz.TJ z 20-17r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
przedmiotem zamówienia jest montaż poręczy, narożników i pĘt ochronnych
w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filrią w SrymisŻowie i filĘ
w Leśnicy ul. Strażacka 8.

a) HRO6
b) HRo6
łącznie z

Przedmiotem zamowienia jest moriaż
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
ul. Strażacka 8 na zasadach:
l.montaz poręczy C/S Acrown -

poręczy, narożników i płr ochronnych w Domu
z f:Jią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

kolor:
- 26szt
- 76szt

- 9mb

1300mm
- 12szt
- Iszt

końcówka standardowa
uchwyt aluminiowy anodyzowany
transportem i montażem

ż. montaż narozrukow C/S Acrovyn - Model So:
a) narożnik SO50, wymiar ramion: 5Ommx50mm

(płyta cięta na wymiar P430 36szt 430mm x 3000mm)
b) silikon w tubie
łącznie z transportem i montażem

4.Montaz, sadac
-zamówienie obejmuje montaż poręczy C/S Acrovyn, narożników C/S Acrovyn oraz
płyt ochronnych c/s Acrovyn w Domu pomocy społecznej w strzelcach op.,
ul. Strażacka 8,
- szczegółowe miejsce montazu wskaże kierownik Domu - Teresa Słonina,

- Polęcze, naroŻniki, PłYIY ochronne powinny być wykonane z tworzywa akrylo-winylowego,
wytzymałe na uderzenia wózków inwalidzkichi krzeseł,
- krawędzie wszystkich elementów muszą być gładkie,
- w Pomieszczeniach, w których montowane są poręcze, narożniki i płyty Acrovyn minimalna
temperatura powietrza powinna wynosić +15 stopni celsjusza,
- montaŻ Powinien odbywaĆ się w pomieszczeniach z wykończona posadzką lub stolarką
drzwiową,

- montaŻ Ww Produktów na klej może odbywać się wyłącznie na powierzchniach
niePYlącYch, suchYch (wilgotność <I4%) oraz pomalowanych lub zagruntowanych co
najmniej 14 dni przed planowanym terminem montażu,

- dostawa Potęczy, narożników i płyt ochronnych będzie realizowana transportem
wykonawcy i na jego koszt,
-Przedstawicielzamawiającegojestobecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia

Łącznie z transportem i montażem



( sprawdzanie męchanicznych uszkodzeń itp, ),
_ wykonaw ca zapevrnia dotrą jakośó produktów 9bejmującą 

min. braki uszkodzeń,

- w}konawca gwarantuje niezŃenną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywaniaumowy) . t .

_ ńr."""*Óa dostarczy-aktua|ny atest higieniczny dopuszczający produkt do stosowania

w budynkach lżyteczności publicznej, w języku polskim, na terenie kraju-zgodnie

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- gwarancja nie krótsza niz ż4miesiące,
- bezpłatny serwis gwarancyjny,
- stan- nowy
_ zdemontowane elementy pozostawia się do dyspozycji Zamawiającego,

5. wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywania umowy.

6. Faktura będzie wystawiona po wykonaniu zadańa i podpisaniu protokołu odbioru

technicznego prac.

Termin realizacii zamówienia :

ffiania umowy do dnia 16,09,2019r,

Wskazana jest wizja lokalna Domu w godz. 8.00 - 15.00 osoba kontaktowa pani

eresa §lonrna ik -t 1-34-80 wew.424 DPS Strzelce Op.,

ul. Strazacka 8

rerac
l.Druk - formularz
ż.Zńączntk nr 1.

oferty,

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru

działalności gospodarczej - Zńącznik nr
Iń z centralnej ewidencji i informacji o
1

Wszelkich informacii udzielaia: a a 1. 1. * ,p*"rt. p.ocedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych -
te1.77l461_ją_so *ó*. ąo: budynek DpS Strzelce op., ul. Strażacka 8,

47-100Strzelceop,email:przetargi@dps.strzelceop.p1
. w sprawie przedmiotu zamówienia - Teresa Słonina - Kierownik Domu tel.

77lĘ61-34-8b wew. 4ż4 budynek DPS Strzelce op., ul. Strażacka 8,

47-I00 Strzelce Op.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.06.2019r. do godz, 15,00

oferty na1eży zŁożyó * ,.k ót*iacie DPS w Strzelcach Op. ul. StraŻacka 8 osobiŚcie,

pocztą, faxem lub pocźą elektroniczną.



załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
1.Druk - formularz
2.ZŃączńk nr 1

3. Projekt umowy.

ofertowy

4. Klauzuld informacyjna

Otrzymują:
1. x adresat
ż.x ala

o przetwarzaniu danych.

Domu Pł
r^ł §tr

z Fłiiąw §:


