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Niemodlin, 3 września 2019 r. 

 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej 

ul. Mikołaja Reja 1 

49-100 Niemodlin 

 

Zapytanie ofertowe 

           

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę do Ośrodka Kultury w 

Niemodlinie schodołazu gąsienicowego z podjazdem dla wózków inwalidzkich z pomocniczym 

wózkiem inwalidzkim. 

a) Opis przedmiotu zamówienia 

Zakup i dostawa do Ośrodka Kultury w Niemodlinie gąsienicowego schodołazu wraz z 

pomocniczym, składanym wózkiem inwalidzkim, umożliwiającym przemieszczanie się osób z 

niepełnosprawnością ruchową w obiekcie Ośrodka Kultury. Dokładna specyfikacja zamówienia 

stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 

 

W ofercie należy również zawrzeć następujące informacje: 

- nazwę producenta schodołazu, 

- cenę netto i brutto za całość usługi, 

- datę i miejsce sporządzenia oferty oraz dane podmiotu składającego ofertę (nazwa 

przedsiębiorstwa, adres, nr kontaktowy oraz adres e-mail) oraz pieczątkę i podpis właściciela lub 

osoby upoważnionej do sporządzania ofert (w przypadku wersji papierowej), 

- w przypadku wersji elektronicznej wystarczy imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę oraz 

dane podmiotu, 

- można również zeskanować ofertę z danymi zgodnymi z wersją papierową i wysłać poprzez e-

mail. Za datę sporządzenia dokumentu uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną, 

- termin ważności oferty – 3 miesiące, 

- termin podpisania umowy na realizację zamówienia – maks. 21 dni kalendarzowych od ogłoszenia 

wyników wyboru oferenta, z możliwością wydłużenia terminu, 

- okres gwarancji. 

b) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena 100% 

c) Opis sposobu wyboru wykonawcy 

Jedynym kryterium przyznania punktacji będzie oferowana cena brutto za całość zamówienia. 

Zostanie wybrany wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.  

 

d) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,   

b) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych tj.:  

  Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Zamawiającego nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
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upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą. 

c) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.  

f) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 
godz. dzień miesiąc rok 

15:00 
17 września 2019 

 

g) Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 

zamówienia upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 

30 października 2019 

 

 

h) Ofertę należy złożyć w: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. A Osieckiej 

ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 774 606 096 

Adres e-mail, na który należy przesłać oferty w wyznaczonym 

terminie: pulsniem@o2.pl 

 

i) Akceptowalne formy 

składania ofert: 

Oferty mogą zostać przesłane listem poleconym, pocztą kurierską, 

drogą elektroniczną. Dowodem przekazania oferty będzie np. 

pokwitowanie odbioru oferty na poczcie/list przewozowy od 

kuriera/wydruk e-maila. Oferty należy składać do dnia 17 września 

2019 r. (liczy się data wpływu oferty) w wersji papierowej w 

sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, od poniedziałku do 

piątku, w godz. od 8.00 do 15.00, z dopiskiem na kopercie 

„Schodołaz” lub elektronicznej na adres: pulsniem@o2.pl do godz. 

15:00 (liczy się data i godzina wpływu). 

 

j) Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert 

zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

 

k) Załączniki: 

1. Specyfikacja zamówienia 

2. Zdjęcia wewnętrznych schodów 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie 

Katarzyna Paszula 

 

 

 

 

 

mailto:pulsniem@o2.pl


Strona 3 z 4 

 

Zał. nr 1 Specyfikacja zamówienia 

 

Specyfikacja schodołazu gąsienicowego: 

 - Schodołaz musi posiadać wszelkie certyfikaty i deklaracje, w tym: Dyrektywa o wyrobach 

medycznych 93/42/EEC, Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC, 

Wymaganiami Zdrowia i bezpieczeństwa w Dyrektywie Urządzeń 2006/42/EC 

- Elektroniczne zabezpieczenie przez przeciążeniem 

- System czujnika nachylenia 

- Diodę wskazującą kierunek ruchu 

- Awaryjny przycisk STOP 

- Maksymalny udźwig (z wózkiem pasażera): 160kg 

- Wymiary minimalne spocznika: 1000 mm x 1000 mm 

- Minimalna szerokość wózka inwalidzkiego (rama w środku wózka): 420mm 

- Schodołaz musi spełniać swoją rolę na schodach w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie (Zał. 

nr 2) o wymiarach:  Szerokość stopni od balustrady do balustrady - 110 cm 

Wys. stopni - 15 cm 

Wymiary spocznika - 110 x 110 cm 

 

Specyfikacja wózka ręcznego: 

- Wózek musi posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty 

- Metalowa konstrukcja 

- Wózek dostosowany do schodołazów gąsienicowych  

- Maksymalny udźwig pacjenta: 130 kg 

- Podłokietniki odchylane i wyciągane 

- Podnóżki odchylane do wew. i na zewn., odpinane 

- Regulacja wysokości płyty podnóżka 

- Koła tylne pompowane 

- Koła na szybkozłączcce 

 

Na zamówienie składa się komplet schodołaz plus wózek ręczny, zakup i transport kompletu do 

Ośrodka Kultury w Niemodlinie oraz szkolenie z obsługi schodołazu. 
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Zał. nr 2 Zdjęcia schodów 

 

 
 

 


