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ZAPYTANIE 0FERTOWE

Dębica dn. 24.05.2021  r.

1.     Zamawiający:   Dom Pomocy Społecznej  im. Swiętego Ojca Pio w Dębicy o zaprasza do
udziału w postępowaniu na: „Remont instalacji wody w DPS Dębica"

2.     Przedmiot zamówienia:
Kod PCV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
Roboty  budowlane  zewnętrzne polegające  na wymianie  instalacji  wody  na odcinku ze
studzienki  gdzie  znajduje  się punkt pomiarowy do  budynku głównego Zajazd  -  zakres
robót. obejmuje   demontaż . kostki   brukowej,   wykonanie   wykopów,   demontaż   starej
instalacji  z  rur  stalowych  ocynkowanych wraz  z  zaworami  odcinającymi  ,  wykonanie
nowej instalacji z ru PCV wraz z wymianą zaworów.
Roboty  wewnętrzne  demontaż  starej  instalacji  z  rur  stalowych  ocynkowanych  wraz  z
zaworami   odcinającymi,   wykonanie   nowej   instalacji   z   m   PCV   wraz   z  wymianą
zaworów,  montaż  reduktora  ciśnienia  wody,  montaż  magnetyzera,  wykonanie  nowej
instalacji p/poż z ru stalowych ocynkowanych wraz z montażem zaworu pierwszeństwa
na instalacji.
Szczegółowy zakres robót określają:
-dokumentacja techniczna -zał. nr 3,
- przedmiar robót - zał. nr 4,
-zestawienie robót ~ zał. nr 5,
- STwioRB - zał. nr 6,

3.     Warunki  udziału  w  postepowaniu:  Wykonawca  winien  wykazać  się  min.  2  robotami
i wypełnić  Oświadczenie  stanowiące  zał.  nr  4  -  Wykaz  wykonanych  prac  tożsamych
z przedmiotem zamówienia w okresie 5  ostatnich lat.  Wykonawca winien dokonać wizji
lokalnej przedmiotu zamówienia.

4.     Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy
5.     Okres gwarancji: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
6.     Miejsce i termin złożenia ofefty:  Dom Pomocy Społecznej  w Dębicy, 39-200 Dębica ul.

23 sierpnia 3 -w terminie do 7 czerwca 2021 r. do godz.10:00

7.     Przy wyborze oferiy zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
Cena -waga 100 %,

8.     Termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2021  r. do godz.10:15

9.      Warunki płatności:  przelewem 21  dni po  wystawieniu  faktury nie wcześniej jak po  dniu
protokolarnego odbioru robót

10.   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Z-ca dyrektora Jan Zych tel. 14 6809702

11.   Sposób   przygotowania   oferty:    ofertę   należy    sporządzić   w   formie   pisemnej    lub
elektronicznej -wjęzyku polskim.   Ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: 39-
200  Dębica  ul.  23  sierpnia  3  z  dopiskiem  na  zaklejonej  kopercie  „Remont  instalacji
wody.  Ofertę  można  też  złożyć  jako  skan  podpisanych  dokumentów  na  adres  poczty
elektronicznej : sekretariat@dpsdebica.pl



12.W załączeniu do zaproszenia przesyłamy.
- Formularz cenowy - zcrź.  #r /

• Formularz - wykaz wykonanych prac - zcrz. #r 2
-Dokumentacja techniczna -zczZ.  7w j

- Przedmiar robót - zczZ.  #r 4

- Zestawienie robót - zĆzŹ.  77r 5

- STwioRB - zczZ.  7cr 6

- Projekt umowy -zczZ.  7# 7
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