
SPZ.361.2.7.2017                                                                                               Przatówek, 07.12.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty na: 
„Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w roku

2018”

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  Regulaminu  Zamówień  Publicznych  w  Domu  Pomocy
Społecznej w Przatówku (o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30
000 euro), wprowadzonego Zarządzeniem nr 34/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku
z dnia 18.10.2016r.

1. Zamawiający:  
Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
adres: 98-240 Szadek, Przatówek 1
adres internetowy: bip.dpsprzatowek.pl
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl
nr tel./fax 43 675 12 29
adres do korespondencji: Dom Pomocy Społecznej, Przatówek 1, 98-240 Szadek
godziny urzędowania: pn – pt 7.00 – 15.00

2.  Przedmiot  zamówienia:  Nadzór  nad  eksploatacją  oczyszczalni  ścieków  i  sterowanie  procesem
technologicznym oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami ochrony środowiska i pozwoleniem wodno –
prawnym a w szczególności:
1) Regularny i systematyczny nadzór nad praca oczyszczalni według obowiązujących wymogów:

• kontrola obiektu raz na dwa tygodnie,
• kolejne wizyty realizowane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zleceniodawcę 

lub wynikające z sytuacji awaryjnej oczyszczalni.
2) Ocena stanu osadu czynnego i całej oczyszczalni oraz jakości odpływu do rowu melioracyjnego.
3)  Zgłaszanie w odpowiednich terminach do laboratorium akredytowanego konieczności pobrania 
i zbadania: 
      • prób ścieków surowych dopływających do oczyszczalni 
      • prób ścieków oczyszczonych 
      • prób osadów ściekowych 
4) Reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości w pracy oczyszczalni poprzez: 
      • analizę przyczyn zmian w efektach pracy oczyszczalni ścieków 
      • regulację urządzeń umożliwiającą osiągnięcie poprawnych wyników 
      • eliminację w miarę możliwości przyczyn pogarszających efekty pracy oczyszczalni.
3. Warunki  płatności  i  sposób  wystawiania  faktur:  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłacenia
należności za usługę na podstawie wystawionej i doręczonej faktury w terminie 21 dni, od daty sprzedaży,
przelewem na wskazany rachunek bankowy. 
4. Warunki gwarancji: ….............................
5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym 
do zaproszenia formularzu oferty. 
6. Sposób obliczania ceny: Za cenę oferty przyjęta będzie kwota brutto, za całość wykonanej usługi 
w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
7. Termin wykonania przedmiotu: 02.01.2018r. – 31.12.2018r.
8.  Miejsce  i  termin  składania  ofert:  Pisemną  ofertę  należy  złożyć  lub  przesłać  pocztą w  terminie  do
18.12.2017 r. do godz. 9.00  w siedzibie Zamawiającego, tj. w Domu Pomocy Społecznej Przatówek 1,
pok. nr 1 – Sekretariat.  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty
złożone  po  tym  terminie  zostaną  zwrócone  Wykonawcy  bez  otwierania  –  niezwłocznie.  Zamawiający
zastrzega,  że  w  przypadku  braku  adresu  Wykonawcy  na  opakowaniu  oferty,  Zamawiający  taką  ofertę
otworzy i ponownie zabezpieczy celem zwrotu.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Dom Pomocy Społecznej Przatówek 1, 98-240 Szadek, pok gościnny
w dniu  18.12.2017 r. o godz. 9.30.
10. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Tel./fax 43 675 12 29, 43 675 12 59, e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl
12. Postanowienia końcowe: Oprócz ceny proszę o podanie: 
1) czy Wykonawca akceptuje warunki płatności, 
2) czy Wykonawca zapewnia wykonanie wszystkich wymienionych wyżej rodzajów prac 
i czynności, 
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3) czy Wykonawca akceptuje zapisy umowy stanowiącej załącznik do zaproszenia do złożenia 
oferty. 
13.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na
warunkach złożonej oferty. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
14. Załączniki: 
1/ Formularz Ofertowy 
2/ Projekt umowy 

                                                                                       ...................................................................... 
                                                                                                                 Dyrektor 
                                                                                            Domu Pomocy Społecznej w Przatówku 
                                                                                                Magdalena Frątczak - Maciejewska 


