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DPS.314.ZP.78.2020

Strzęlce Op., dnia ż9.0t.20żOr.

Zaproszenie do składania ofert

Dom pomocy społecznej w strzelcach op. z filią w szymiszowie i filią rv Leśnicy

ul.Strażacka8,47_100Strzelce op.w imięniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch ,uprurr:u do zŁożenia oferl na rea|izację zadania, którego wartoŚÓ nie Przekacza
wyraZonej w złotych równowartości kwoty 30 000ęuro, wyłączonej ze stosowania

przepisów ustawy i an u 29 stycznia ż0O4r. (ts.Dz.I] z 20I9r.poz.Ig13)prawo zamówień

publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja i obsługa dozowania dwutlenku

chloru w celu dezynfekcji instalacji cwu. z bakterii Legionella w Domu pomocy

Społecznej w Strzeicach Óp. z f/rią w Szymiszowie i filią w LeśnicY ul. StraŻacka 8.

wg załącznika nr 1 na zasadach:

1. W skład wyżęj wymienionego zadaniawchodzą:

1 . 1 . Comies ięczny przyjazd serwisanta w celu skontrolow ania pracy pompy.

1.2.Comiesięcznyło-o, chemikaliow w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania.

1 . 3 . Comies ięczns badanie wody na zaw artość dwutleŃu chloru.

L4.przeszkolenie osób wskazanych przezZamawiającego w zakresie obsługi zamontowanYch

vrządzen.
1.5.Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywania umowy.

1.6. Faktury będą wystawiane każdorazowo miesięcznie po

usług.

Termin realizacii zamówienia :

Od -"r"*t- podpisania umowy do dnia 31,Iż,20żOr,

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

wykonaniu poszczególnych

l.Druk - formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.

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

działalności gospodarczej -ZŃącznik nr 2,

wszelkich informacii udzielaia:
. * ,p**i. p-""a,rry *vboru - Teresa Kuner1 - St. inspektor ds. zam. pńlicznYch-

te!171461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,

47,IO0 Strzelce Op. email: przetargi@dps,strzelceop,pl

. w sprawie przedmlotu zamówienia - Renata Skowronek -St. inspektor gosPodarczY

tel. 771461_34_80 wew. 415 budynek DPŚ Strzelce op., ul. Strazacka 8,

47 -IO0 Strzelcę Op. email: bhp@dps,strzelceop,pl

Termin składania ofert upływa z dniem 03.02.2020r. do godz, 15,00

oferty na|eży złożyc * ,"k ótu.iacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,

pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.



załaczniki dotvczace przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
ż. Załącznik nr 1

3. Projekt'umowy.
4. Klauzula informacyjna o ptzetwatzaniu danych.

Otrzymują:
1. x adresat
ż.x ala

w


