
ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż platformy 

przyschodowej 

 
I . Informacje ogólne 

1. Zamawiający : 
     
    Zespół  Szkół Specjalnych, ul. Królewska 19, 47 – 400  Racibórz         

tel. / fax.  32  415  49  91       
adres  e-mail: zssraciborz@poczta.onet.pl  
strona internetowa: http://www.bip.powiatraciborski.pl/zss/zamowienia.html  

    Informacje dodatkowe 
    Zamawiający jest placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe                 
    w Raciborzu. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia. 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy przyschodowej wraz z torem 
jezdnym w budynku Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz  oraz wykonanie 
prac określonych dla poniższego zakresu rzeczowego : 
a) Dostawa kompletnego urządzenia 
b) Montaż urządzenia wraz z torem jezdnym i podłączenie do sieci elektrycznej 
c) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji 
d) Opracowanie dokumentacji techniczno-rejestracyjnej dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego 
e) Udział przedstawiciela Wykonawcy w badaniach dopuszczających urządzenie do eksploatacji 

wykonywanych przez właściwy terenowo UDT 
f) Doradztwo i gwarancja jakości na każdym etapie realizacji 
g) Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi. 

1.2. Parametry techniczne urządzenia – platforma przyschodowa dla transportu osób 
niepełnosprawnych 

- RODZAJ TORU- Tor krzywoliniowy 
- ILOŚĆ PRZYSTANKÓW -3 
- WERSJA WYKONANIA -Wewnętrzna 
- TYP URZĄDZENIA -Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych o poniższych 
parametrach technicznych: 

a) Torowisko ze stali nierdzewnej,  górna część powinna pełnić rolę  poręczy schodowej  
b) Część torowiska prowadzącego na II poziom powinna być zabezpieczona pionowymi tralkami 
c) Napęd trakcyjny  
d) Mocowanie do słupków teleskopowych (preferowane wykorzystanie słupków teleskopowych 

po zdemontowanej w tym samym miejscu platformie) 
e) Składane siedzisko – jako opcja 
f) Wymiar platformy max 1000x800  
g) Udźwig minimum 200kg 
h) Sterowanie automatyczne 
i) Płynna regulacja prędkości 
j) Automatyczne składanie i rozkładania  podłogi oraz barierek zabezpieczających 
k) Odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające 
l) Prędkość eksploatacyjna   0,1 m/s 
m) Poziom hałasu max 70Db 



1.3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 
Maszynową 2006/42/WE(Maszyny), - dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz 
dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. Znak CE jest umieszczony na 
produkcie. 
1.4.  Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia 
będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i 
posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może 
pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie 
naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego. 
2.Ogólne warunki gwarancji. 
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min 24 miesiące. Termin gwarancji 
liczy się od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń. 
 

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2021 r do godziny 10:00 
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Królewska 19, 47-400 
Racibórz 
2) osobiście w siedzibie Odbiorcy  w sekretariacie( adres j.w.) 
3) przesłać e-mailem: zssraciborz@poczta.onet.pl (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby 
Odbiorcy). Wykonawca, który złożył ofertę drogą elektroniczną a jego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć ofertę w formie oryginału. 
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane. 
2. Oferty składane pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście należy oznakować w następujący sposób: 
„Oferta na dostawę i montaż platformy schodowej”. Nie otwierać przed dniem 08.07.2021r. godz. 
10:00 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, 
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
 

IV. Opis sposobu obliczenia ceny i kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona 
określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1). 
2. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, które 
nie może zostać podwyższone podczas wykonywania umowy. 
3. Wykonawca nie może zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie 
prac będących przedmiotem zamówienia, czy błędów Wykonawcy. 
4. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w 
zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie. 
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT. 
6. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia. 
7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, 
niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na 
ostateczną cenę, w tym w szczególności: koszty transportu, montażu platformy oraz przeszkolenia w 
zakresie obsługi. 
8. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 
jeżeli: 
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem, 
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 



9. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, 
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%. 
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego: 
 
Cena = Cena najtańszej oferty x 100 pkt 
Cena ocenianej oferty 
 
Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 
10. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu 
zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową 
brutto. 
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
12. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe 
 
V. Termin realizacji zamówienia  
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 30 września 2021r. 
2. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po odbiorze UDT 
 
VI. Informacje istotne dla postępowania 
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia, bez wyboru którejkolwiek 
ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
2.Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni od 
opublikowania powiadomienia o wyborze. 
3.Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
4.Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie do składania ofert nie jest ogłoszeniem o 
zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych. 
5.Pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres email : 
zssraciborz@poczta.onet.pl – p. Agata Wieczorek, Tel. 513627565. 
6.Osobą odpowiedzialną za opis techniczny przedmiotu zamówienia i udzielanie wyjaśnień w zakresie 
przedmiotu zamówienia jest p. Agata Wieczorek – tel. 513627565. 
 
 
 
Zatwierdził: 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu : Agata Wieczorek



 


