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Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8, 47,100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS pani Jolanta
Osuch zaprasza do złożęnia ofer1 na realizację zadanła, którego wartość nie przekracza
kwotY 130 000 złotych netto, vłyłączonej ze stosowania przepisów ustawy Ż dnia li
września 20I9r. Prawo zamówień publicznych.

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 Strzelcach Op. z fllrią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8
wg załącznika nr l na zasadach:
1. W skład wyżej wymienionego zadariawchodzą:
1.1.comiesięczny przyjazd serwisanta w celu skontrolowania pracy pompy.
1.2.Comiestęczny dowoz chemikaliów w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania.
1 . 3 . Comie s ięczne badanie wody na zaw artość dwutleŃu chloru.
7.4. Przeszkolenie osób wskazanych przęz Zarnawiającego w zakresie obsługi zamontowanych
urządzeń.
1.5.WYkonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
1.6. FakturY będą wystawiane kńdorazowo miesięcznie po wykonaniu poszczególnych
usług.

Termin realżacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.I2.2022r.

Krvterium ocenv ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać następuiące dokumentv:
l.Druk - formularz oferty,
2.Załącznik 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. public znych_
tel.77146I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strazacki 8,
47-I00 Strzelce Op, email: przetargi@dps.strzelceop.pl

o w sPrawie Przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek -St. inspektor gospodarczy
tęl. 77l 461-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce op., ul, Stiazacka 8,
47 -I00 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceóp.p1

Termin składania ofert upływa z dniem t7.01.2022r. do godz. 15.00
OfertY należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach op-. ul. Strażacka 8 osobiście,
Pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać wnastępujący sposób: oferta
na zadanię Pn.: ,,Stała konserwacja i obsługa dozowania dwutlenku' Óhto- w celu



dezynfekcji instalacji cwu. z bakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8".

W związku z tym, iz budynek DPS jest zamknięty dla osób trzecich, w przypadku, gdy
WykonaWcabędzie składał ofertę osobiście, należy zadzwonió domofonem przy drzwiach
głównych DPS-u (od strony ul. Strazackiej), wówczas pracownik otworzy drzwi i odbierze
ofertę.

załaczniki dotvczące przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
2. Zńączttik nr 1

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

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


