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DPS.l2l.ZP.ż0.2020
Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach op. z filią w Szymiszowi9 i fill.w Leśnicy

ul. Strazacka 8, 47_100 Strzelce op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do ńożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przewacza

wyrażonej W złotych równowartości kwot}' 30 000euro, vł5ĄączonĄ ze stosowania

przepisów ustawy ł inu29 stycznia2004r. (ij.oz.IJ z20I9r.poz, 1843)prawo zarrlówięń

publicznych, zgodnie z ut. 4 ust, 8,

OP§ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ś*ń."."ie usłut w zakresie stałej konserwacji instalacji sYgnalŻacji PoŻaru,

instalacji oddymiania, instalacji odóinania pożaiu, instalacji przyrywowej i pomiaru

szczelności jonizac}jńych czuletł dymu dla Domu pomocy Społecznej w Strzelcach

Op, z filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy, ul, Strażacka 8,

Opis przedmiotu zamówienia _1_,,^_:^ ^+^L^i 1_^*

1. przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji

instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji

przyzywowej i pomiaru szczelności jónizaóyjnyc]r 9zujek 
dymu dla naszych Domów:

a) Dom Pomocy Społecznej w Strzęlcach op, ul. Strażacka 8, 47_100 Strzelce op"

b) Dom pomo"y i'poł".^ó; riri1 Szymiszów ul. uL Strzelecka 2, 47_100 Strzelceop,

c) Dom pomocy 
-śpoł.."n"; 

Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47_150 Leśnica wg

zńączńka nr 1 na zasadach:

1.1. Do zakresu usług wchodzą prace:

1)okresowut.o,,tffista1acjisygna1izacjipożaruwobiektachwDPS
Strzelce op., Filii Śry*i."o* i piri Leśnica, wykonywana jeden raz na kwartał;

2) okresońa kontrola i konserwacja instalacji oddymiania klatki schodowej

w obiektach w DPS Strzelce op., Filii Sz}miszów i Filii LeŚnica, wykonywana jeden

raz la pół roku;
3) okresowa kontrola i konserwacja instalacji odcinania pozaru w obiektach DPS Strzelce

Óp., Filii Szymiszów, Filii Leśnióa, wykonywana jeden raznapół roku;

4) okresowa kontrola i konserwacja insial aĄi ptzyźywowej w obiektach w DpS Strzelce

op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana raz na pół roku;

S)pomiar s"cr.lń" i jonizacyjnych cĄek dymu w obiektach DpS Strzelce op" Filii

ńmiszów i Filii Leśnica. wykonywany raz do roku;

5 ) naprawa systemów, lub zastosowanie prowizorycznych rozwiązń tymczasowych -
w' prŹypadku konieczności dokonania poważnych napraw,

O wyk'onvwanie innych usług związanych z konserwowanymi instalacjami,

2, wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowipylvania umowy.

podpt*"t" umowy do dnia 3Lt2,żOżOr,



t. O*t - formularz oferty,

Z.Załącznik nr 1.

i. łr.t"a"y odpis z właściwego rejestru lub

o działahÓści gospodarczej, zńącznik nr ż,

Otrzymują:
1. x strona internętowa
2,x tab|icaogłoszeń

z centralnej ewidencji i informacji

l
I

t
I

\

w sprawie procedury wyboru - Teręsa Kuneń - St. inspektor ds, zam, publicznych

\r1{'łł,iui-3;:iffi.;];ó' budynek DPS Strzelce oP., ul. StraŻacka 8'

47 -ll}Strzelce Op, email: Ezetargi@dps,strąęJceop,p1
o W sprawie przedmiotu "u*o*i.ni* 

-Ręrrata Skowronek _ St, inspektor

gospodarczy ;1 77l46I_34_80 wew. 415 budynek DPS Strzelce op,, ul,

Strażacka 8,

47,l}OStrzelce Op, email: bhp@dps,strzelceop,p1

TerminskładaniaofertupĘwazdniem20.01.Ż020r.dogodz.15.00
oferty na1eży ilożyó w sekretaria"i" oŃ w Strzelcach op, ul, Strażacka 8 osobiście,

pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną,

t.P*t - formularz ofertowy
2"ZŃ,ącznik nr 1

3. Projekt umowy.
4. Klirzu|a informacyjna o przetw atzaniu danych,

j


