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             Bolesławiec, dnia 30.07.2018 r 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 

Dotyczy: 

Wyboru Wykonawcy na  DOSTARCZENIE I ZAMONTOWANIE PLATFORMY SŁUŻĄCEJ DO TRANSPORTU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH/WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 LIPCA 2017 ”  

Zamawiający:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 6121788; email: 

centrum@pcpr.boleslawiec.pl, http://boleslawiec.pcpr.info/; NIP: 612-15-52-492; REGON: 230827081 

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres mailowy m.szczerba@pcpr.boleslawiec.pl 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na dostarczenie i zamontowanie platformy służącej do transportu 

osób niepełnosprawnych/windy dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w 

Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś 9 Włączenie społeczne. 

2. KOD CPV:  

kod (CPV) 33196200-2  sprzęt dla osób niepełnosprawnych  

kod (PCV) 42416100-6 windy  

kod (PCV) 45313100-5  instalowanie wind  

kod (PCV) 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznej  

3.Zakres przedmiotu zamówienia : 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się m.in. do : 

− Dostawy fabrycznie nowej platformy, 

− robót w zakresie niezbędnym do uruchomienia i eksploatacji platform (Urządzenia muszą spełniać wymagania 

Dyrektyw UE i być zgodne z przepisami i normami unijnymi), 

− doradztwa technicznego na każdym etapie realizacji, 

− opracowania dokumentacji technicznej dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskania decyzji dopuszczenia 

platformy do użytkowania (UDT), 

− przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi urządzenia, 

− min. 24 miesiące gwarancji wraz z bezpłatnym serwisem. 

4. Wymogi odnośnie przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w ZAŁĄCZNIKU NR 1- OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

5. Inne wymogi dotyczące dostarczanego sprzętu:       

− Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, odpowiadać obowiązującym 

normom, posiadać stosowne certyfikaty oraz spełniać wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy, 

− Sprzęt powinien zostać dostarczony, zamontowany i uruchomiony (wraz z uzyskaniem niezbędnych odbiorów) w 

terminie do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

− Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzającym dostarczenie i odpowiednie 

zamontowanie sprzętu.  

Miejsce i termin składania ofert: 
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Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY do niniejszego 

zapytania wraz z katalogiem producenta zawierającym numery katalogowe oferowanych urządzeń lub nazwy 

własne w braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w 

czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez 

Zamawiającego w ZAŁĄCZNIKU NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 

r, do godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, drogą pocztową, 

przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres mail: m.szczerba@pcpr.boleslawiec.pl 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:  

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem 

(dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą)- na potwierdzenie spełniania warunku 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia- na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia 

oświadczenia- ZAŁĄCZNIK NR 2- FORMULARZ OFERTY 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na potwierdzenie spełniania 

warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia- ZAŁĄCZNIK NR 2- FORMULARZ OFERTY 

5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. na 

potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia- ZAŁĄCZNIK NR 2- FORMULARZ 

OFERTY 

Informacje dodatkowe:  

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.  

2. Zamawiający bez jego pisemnej zgody nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub dostarczenia oferty 

lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w 

niniejszym zaproszeniu.  

4. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego.  

5. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego.  

6. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  

7. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie 

zgodnym z prawem i wytycznymi. 

Kryteria wyboru oferty: 

Oferowana cena brutto     -  70 % 

Okres gwarancji                             -  20 % 

Termin realizacji                             -  10 % 

RAZEM        100 % 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad: 

W = 70% *( WCmin/ WCb) +20%*(Wgb/Wgmax)+ 10%( Wtmin/ Wtb) 

− Oferta może uzyskać max. 100 pkt (100%) 

− W - oznacza sumaryczną ilość punktów do dwóch miejsc po przecinku 

− WCmin – najniższa cena ogółem brutto spośród ważnych ofert  

− WCb – cena ogółem brutto ocenianej oferty  
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− Wgmax– najdłuższy okres gwarancji spośród ważnych ofert  

− Wgb–okres gwarancji ocenianej oferty  

− Wtmin – najkrótszy termin realizacji spośród ważnych ofert  

− Wtb –termin realizacji badanej oferty  

Max i min to wartość największa i najmniejsza 

UWAGA:  

okres gwarancji –min. 24 miesiące- max. 60, termin realizacji- max. 7 tygodni- min. 4 tygodnie 

W PRZYPADKU BRAKU WPISU W FORMULARZU OFERTY OFEROWANEGO OKRESU GWARANCJI, TERMINU 

REALIZACJI WYKONAWCA OTRZYMA 0 (ZERO) PUNKTÓW A ZAMAWIAJĄCY PRZYJMIE, ZE WYKONAWCA 

PROPONUJE TERMIN /GWARANCJĘ WYMAGANA W ZAPROSZENIU 

Wybrana zostanie oferta o najwyższej przyznanej łącznej liczbie punktów. 

Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego:  

1. O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Wykonawcy zostaną powiadomieni za 

pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo do 

zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez 

potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie 

projektu na realizację niniejszego działania. 

3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych 

przez Zamawiającego w ZAŁACZNIKU NR 3- PROJEKT UMOWY 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w 

budżecie projektu na realizację niniejszego działania.  

Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia  

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w 

szczególności poprzez:  

− uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

− posiadanie co najmniej 10%  udziałów lub akcji,  

− pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  

− pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.    

 

 

 

 

 

    Podpis osoby upoważnionej 

ZAŁACZNIKI DO ZAPYTANIA 

1. ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2. ZAŁ. NR 2- FORMULARZ OFERTY 

3. ZAŁ. NR 3- PROJEKT UMOWY 


