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Zaproszenie do skladania ofert 

O G L O S Z E N I E O ZAMOWIENIU 

Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" ul. Lesna 3 w Jeleniej Gorze w imieniu ktorego 
dziata Dyrektor DPS Pani Renata Chmielewska zaprasza do zlozenia ofert na realizacj? zada-
nia, ktorego wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro, 
wyt^czonej ze stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U . z 2018 r. 
poz. 1986) Prawo zamowieh publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8. 

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia: 

Zamawiaj^cy: 

Dom Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" ul. Lesna 3, 58-560 Jelenia Gora zaprasza do 
skladania ofert na: 

Wymiana czujek optyczno-termicznych 
w central! wykrywania pozaru BOSCH FPA 5000 

w Domu Pomocy Spolecznej " Pogodna Jesien" w Jeleniej Gorze 

W zakresie robot nalezy uj^c: 

- demontaz istniej^cych czujek optyczno-termicznych - sztuk 292, 

- demontaz gniazd MS400B - sztuk 292, 

- montaz 292 sztuk nowych czujek optyczno-termicznych posiadaj^cych certyfikat firmy 

BOSCH typu FAP-420-OT, 

- montaz 292 gniazd MS400B, 

- programowanie elementow systemu , 

- sprawdzenie zainstalowanych elementow. 



2. Do realizacji zamowienia zostanie wybrany Wykonawca, ktory zaoferuje wykonanie zada-
nia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego i zaproponuje najnizsz^ cenf za caikowite wyko
nanie przedmiotu zamowienia. 

3. Przed zlozeniem oferty cenowej wykonawca zobowi^zany jest do dokonania wizji lokalnej. 

4. Wykonawca zobowi^zany jest zabezpieczyc prace niebezpieczne pozarowo oraz wykony-
wac calosc prac tak, aby zagwarantowac prawidlowe fiinkcjonowanie Domu oraz bezpieczen-
stwo interesantow, mieszkancow oraz pracownikow. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wy-
maga si^, aby Wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktore mog^ bye konieczne do przygo-
towania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawca powinien zapoznac si? ze wszystkimi 
wymaganiami okreslonymi w niniejszym zapytaniu, oraz z istniej^cym stanem infrastruktury 
Zamawiaj^cego. Fakt zapoznania si? z ww. stanem potwierdza poprzez zlozenie oferty. 

6. Przewidywany termin wykonania zamowienia: do dnia 31 lipca 2019 r. Zakonczenie prac 
zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokoiem odbioru. 

7. Wykonawca wyraza zgod? na 14-dniowy termin platnosci. 

8. Oferta musi bye napisana w j?zyku polskim i podpisana przez osob? upowaznion^ do 
reprezentowania firmy na zewn^trz. 

9. Termin skladania ofert uplywa dnia: 27 maja 2019 r., do godz. 10:00. 

10. Ofert? nalezy zlozyc w Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" ul. Lesna 3, 58-560 
Jelenia Gora, pokoj nr 3. Dla ofert wyslanych poczt^ liczy si? data i godzina dostarczenia 
oferty do siedziby Zamawiaj^cego jak wyzej. 

11. Zamawiaj^cy powiadomi wykonawcow o wyniku post?powania. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy dopuszcza uniewaznienie post?powania lub 
odst^pienie od procedury udzielania zamowienia z powodow, ktorych nie mozna bylo wcze-
sniej przewidziec. 
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