
Strzelce Op., dnia 22.0I.202Ir.

DPS.168.ZP.34.ż02I
Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.z filią w Sąrrniszowie i filią w Leśnicy ul.

Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dziŃa Dyrektor DPS Pani Jolanta

Osuch zaprasza do złożęnia ofert na realtzaĄę zadania, którego wartośó nie przehacza
kwoty 130000 złotych netto, wyłączonej zę stosowania przepisów ustawy z dniall
września 20I9r. Prawo zamówięil publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja i obsługa dozowania dwutlenku
chloru w celu derynfekcji instalacji cwu. z bakterii Legionella w Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z fllrią w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

wg załącznika nr 1 na zasadach:
1. W skład wyżej wymienionego zadaniawchodzą:
1 . 1 . Comies ięczny przyjazd serwi santa w celu skontrolow ańa pr acy pompy.
1.2,Comiesięczny dowóz chemikaliów w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania.
1 . 3 . Comies ięczne badanie wody na za,w artość dwutleŃu chloru.
L4.Przeszkolenie osób wskazanych pIzezZarlawiającego w zakresie obsługi zamontowanych
urządzeń.
1.5.Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,
1.6. Faktury będą wystawiane każdorazowo miesięcznie po wykonaniu poszczególnych
usług.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.12.202Ir.

Krvterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiace dokumentv:
l.Druk - fotmularz oferty,
Z.ZŃącznik nr 1.

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

działalności gospodarczej - ZŃącznik nr 2.

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

tęL.771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,

47-I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

. w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata skowronek -st. inspektor gospodarczy
tel. 77l 461-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,

41 -I00 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 28.01.2021,r. do godz. 15.00
Oferty należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8 osobiście,
pocńą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę naIeży opisaó w następujący sposób: Oferta
na zadanie pn.: ,,Stała konserwacja i obsługa dozowania dwutlenku chloru w celu

1



dezynfekcji instalacji cwu, z ba\łerii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

Wzwiązku z tym, iż budynekDPS jest zamknięty, w przypadku, gdyWykonawcabędzie
składał ofertę osobiście, należy zadzwonić domofonem przy drzwiach głównych DPS-u
pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

załączniki dotvczace nrzedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
2. Zńącznik nr 1

3. Projekt umowy.
4 . Klauzula informacyj na o pr zetw arzaniu danych.

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


