
Strzelce Op,, dnia 27,07,ż02Ir,

DPS.1946.ZP.2t4.20żt
Zaproszenie do składania ofert

Dom pomocy Społecznej w Strzelcach Op,, filią w Szymiszowie i filią_w LeŚnicY ul,

Strażacka 8, 47-i00 Strzelce op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zapTasza do złożęnia ofert na realtzaĄę zadania, którego wartoŚĆ nie Przekacza
kwoty t 

jo ooo złoĘch netto, v,ryLączonĄ zę stosowania przepisów ustawy z dnia II

września 20I9r. Prawo zamówień publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia dostawa l2szt drzwi do budynku Domu PomocY SPołecznej

Filia Srymiszów, ul. Strzelecka2 - II zapytanie,

Opis przedmiotu zamówienia
przedmiotem zamówienia jest dostawa p:zęzWykonawcę 12 sztuk drzwi do budYnku Domu
pomocy Społecznej Filia w Szymiszowie, ul. Strzęlecka 2 -II zapfianie na zasadach;

1) Wykonawca ,oLo*iąuje się do sprzedńy Zamawiającemu drzwi łazienkowych (1lszt) i
dowiezięnia ich własnym transportem i na swój koszt, zgodnie z załącznikiem nr 1 - w

godz. 800-1500 w dniach roboczych;
Ź; Wykorru*"u zobowtązuje Się do sprzedńy Zamawiającemu drzwi wewnętrznych

kiatkowych (1szt) i dowieziónia ich własnym transportem i na swój koszt zgodnie z

załącznikiem nr 1 - w godz. 3o0-1 5o0 w dniach roboczych;

do budyŃu DPS Filia w Szymiszowie, ul. Strzelecka 2;

3) drzwi łazieŃowe wIaZ Z ościeżnicami (llszt) mają być z drewna sosnowego lub

jósionowego, klejone, pomalowane na biało, dopasowane wyglądem do pozostałych drzwi w

łazienkach. o następuj ących p arametrach :

3.1. drzwi łazieŃowó irurźościeznicami o szerokości 90cm x 203cm \ewe -1szt,
3.2. drzwiłazienkowe wraz z ościeżnicami o szerokości 90cm x 203cm Prawe - 4szt,

3 .3. ościeżnica regulowana od 1 8cm do 21,cm - Ilszt,
3.4. lite drewno sosnowe |ub jesionowe, klejone, pomalowanę na biało,

3.5. skrzydło drzwi klatkowe ze szkleniem mlecznym,

3 .6. zavłiasy wpuszczane,
3.7. zamękwplszczany WC zklamką,
3. 8. podcięcie wentylacyjne;
a) dizwiwewnętrzne klitkowe wraz zościeżnicami o szerokości 100cm x 203cm lewe - 1szt,

4.1. ościeznica regulowana 18 - 21cm,
4.2. skłzydło drzwi 3 klatkowe bez szklenia,
4.3. lite drewno sosnowe lub jesionowe, klejone, pomalowane na biało,

4.4. zamęk drzwi na samą klamkę,
4.5 . zavłiasy wpuszczane;
5) zamawiane łrzwi po*in ry mieć co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od

dnia ich wydania Zamawiającemu;
6) przedstawiciel zamawiającego jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia i

dokonuje sprawdzenia jego stanu technicznego i estetycznego; powiadomienie o terminie

odbioru następuje pocztą elektroniczną, telefonem lub na piśmie;

7)wykonawca zwęwnia dobrą jakość przedmiotu zamówienia, obejmującą dobry stan

tócŃcrny i estetyczny przedmiotu zamówienia, w tym brak jakichkolwiek uszkodzeń

lub zarysowań;



8) Wykonawca zobowiązany jest wykonaó przedmiot umowy w sposób bezpieczny dla
mieszkńców DPS Filia w Szymiszowie;
9)wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umoWy;
10) wskazand,wiĄa lokalna na miejscu w budyŃu DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 w
godz. 7 .O0-1 5.00 oraz sprawdzenie wymiarów zamówionych drzwi;
il; Fuktrru będzie wystawiona po wykonaniu zadanta i podpisaniu protokołu odbioru

dostawy drzwi.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 30.09.20żtr.

Informacie dodatkowe:
Z"l.r" śę, 

"by 
Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu sprawdzęnia dokonanychprzez

ZamawiĄącego pomiarów, a takżę zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz

zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu

dokonywanych pomiarów poniesie Wykonawca. Kontakt RenataSkowronek tel.77146I-

34-80 wew. 415 budynek Domu Pomocy Społecznej Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 od

poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

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

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci
gospodarczej - załącznik nr 2.

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

tę1.71l46l-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,

47-I0O Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

o w sprawie przedmiotu zamówienia: Renata Skowronek-Inspektor ds. gospodarczych

te1 71146I-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8, 47-|00

Strzelce Op. email: bhp@dpscltzęlpęppp]

Termin skladania ofert upływa z dniem 03.08.2021r. do godz. 15.00

Oferty na\eży zŁożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,

pocńą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisaó w następujący.sposób: Oferta

nazadaniepn.: ,,Doslawal}sztdrzwido budyŃu Domu Pomocy Społecznej Filia Szymiszów,
ul. Strzelecka2 -II zapytanie".

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.



załaczniki dotvczące przedmiotu zamówienia:
1. Druk - formularz ofertowy
2. ZŃącztikl.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanta

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2.x tńlicaogłoszeń

danych.


