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Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce, ul. Rolna 27

zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie staĘch usług konserwacyjnych
sprzętu gospodarstwa domowego i przemyslowego, RTV oraz wykonywanie napraw

bieżących w roku 2018.

Przedmiot zamówienia obejmuje miesięczną usługę konserwacji w/w sprzętu.
Do zadań w ramach konserwacjinależy:

.1. Konserwacja sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego, przemysłowego oraz RTV
zgodnie z instrukcją obsługi konserwowanych urządzeń.

2. Wykonanie okresowych przeglądów sprzętu i urządzei gospodarstwa domowoBo ,

przemysłowęgo otaz RTV wynikających z rucjonalnej eksploatacji, potrzeb technicznych,
or az b ezpieczne go uzltkowania.

3. Usuwanie awarii w/w sprzętui vządzeń,
4. Dokonywanie wpisów w książce konserwacji i napraw.
5. Zainstalowanie dostarczonych częścizamiennych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych w następujących segmentach:
1. konserwację sprzętu i urrządzeń gospodarstwa domowego oTaz przemysłowego

z vqlłąc zeniem ur ządzeń chł o dni c zy ch t mro źnych,
2. urządzeń RTV,
3. urządzeń chłodniczych i mroźnych.

Uwaga:
I1ośó prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszen i stwierdzonych potrzeb.

Rozliczenie prac z wykorzystaniem materiałów następować będzie w oparciu o kosźorysy
spotządzone na podstawie cen materiałów podanych w oddzielnej ofercie, W przypadku materiałów
zastosowanie będą miaŁy ceny hurtowe, będzie viznawana cęna na podstawie faktury zakupu
przedstawionej ptzez Wykonawcę, jednak nie wższa niż średnie ceny rynkowe. W ramach
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany będzie również: pełnić dyż1,1ry

w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy, bezzńocznie
reagować na zgŁoszenie awarii.

Oferty można ńożyó osobiście w sekretariacie DPS od poniedziałku do piątku w godzinach
700-1430 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres dps@dps-ostroleka.pl do godziny 1500 dnia
21.12.2017 r. .Do oferty należy załączyc dokumenty potwierdzające kwalifikacje na realizację
powyzszej usługi.
Wybrany Wykonawcaprzed podpisaniem umowy obowiązany będzie, dla osób zaangażowanych
w rcalizację Usługi, przedłożyó następujące dokumenty:

. ocenę ryzykazawodowego,. aktualne szkolenie BHP,
, otzeczenię lekarskie o przeciwskazaniach pracy na wysokościach, o ile będą

wykonywane,
. inne, jeżelt dla wykonania usługi wymagane są stosowne uprawniąia." o?ffi§


