
 
 

 
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

  Dostawa i montaż platformy podnośnikowej pionowej do transportu osób niepełnosprawnych 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo 

Ul. Jaroszowicka 113 

43-100 Tychy  

NIP 638 176 02 76 

Zlecenie finansowane jest ze środków unijnych: 

- w ramach projektu 9.2.6 Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej platformy podnośnikowej pionowej 

przeznaczonej do transportu dla osób niepełnosprawnych. Jest to zakup w ramach projektu pt.: „Centrum Opieki 

Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci, zwiększenie dostępności poprzez poszerzenie działalności o 10 miejsc oraz 

rozszerzenie grupy docelowej, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

Zamówienie jest jednym z zadań w ramach projektu 

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci  

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - konkurs 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z usługą montażu fabrycznie nowej platformy podnośnikowej pionowej do 

budynku siedziby głównej Fundacji. 

3. Platforma będzie umiejscowiona na zewnątrz budynku. 

4. Zakres podstawowych parametrów jaki ustalił Zamawiający jest następujący: 

a) Gwarancja – minimalny okres udzielonej gwarancji: 24 miesiące od dnia oddania platformy do użytku 

Zamawiającemu, a mianowicie od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia. 

b) Napęd – śrubowy służący do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.  

c) Prędkość – 0,08 m/s (+/- 0,02 m/s).  

d) Udźwig – Minimalny udźwig jaki musi zapewnić platforma to 350 kg. 



 
 

 
 

e) Wysokość podnoszenia – 1500 mm. 2 przystanki (parter, piętro). Przelot pod kątem 180 stopni. 

f) Płyta fundamentowa -  Wykonanie pozostaje po stronie Wykonawcy usługi. Koszt wykonania wszelkich robót 

towarzyszących należy uwzględnić w cenie oferty. 

g) Wymiary – rozmiar platformy 900 mm (+/- 50 mm) x 1400 mm (+/- 100 mm), rozmiar zewnętrzny  konstrukcji 

urządzenia 1300 mm (+/- 100 mm) x 1500 mm (+/- 100 mm). 

h) Zasilanie – 230V 

i) zjazd awaryjny – manualny. 

j) Zabezpieczenie – kluczyk. 

k) Drzwi na górnym przystanku – furtka. 

l) Platforma musi spełniać wszelkie normy i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym 

rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn z dnia 21 października 2008 r., 

rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i 

ich elementów bezpieczeństwa z dnia 5 listopada 2008 r. oraz dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/we (przekształcenie) z dnia 17 maja 

2006 r. 

m) Elementy windy powinny być trwale zabezpieczone przed korozją.  

n) Platforma powinna posiadać panel sterujący ruchem do góry oraz w dół, przycisk zatrzymania awaryjnego stop. 

Jazda windą wymagać będzie wciśniętego przycisku w trakcie jazdy. Panele sterowania oraz panele przystankowe 

muszą posiadać zabezpieczenie przed korozją. 

o) Dopuszczalny przez Zamawiającego poziom hałasu urządzenia: 50 dB (+/- 10 dB). Zakres temperatury pracy od  

-25 stopni Celsjusza do + 45 stopni Celsjusza. 

5. Dostawa, wykonanie i płatność. 

Oferent ponosi całkowity koszt wykonania usługi (montaż, koszt wszystkich podzespołów niezbędnych do pracy 

urządzenia; opłaty związane z  zarejestrowaniem urządzenia w UDT ponosi Zamawiający, jednak procedura 

rejestracji jest po stronie Wykonawcy, na mocy udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa). Ryzyko i koszt 

dostawy wszystkich podzespołów do montażu urządzenia spoczywa po stronie Wykonawcy usługi. Zapłata 50% 

kwoty za usługę nastąpi do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy przez obie Strony na wskazany numer rachunku 

bankowego w tejże umowie. Reszta zobowiązania tzn. pozostałe 30% kwoty zostanie wpłacone na konto Wykonawcy 

usługi maksymalnie do 10 dni od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia. Pozostałe 20% wynagrodzenia 

zostanie uiszczone po poprawnym wystawieniu faktury końcowej Zamawiającemu. Załącznikiem do faktury 

końcowej będzie protokół odbioru końcowego oraz decyzja UDT zezwalająca na eksploatację urządzenia. Realizacja 

projektu nastąpi w pierwszej połowie lipca 2020 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania 

Wykonawcy najpóźniej 20 dni przed rozpoczęciem prac nad dostawą i montażem platformy. 

 

 



 
 

 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1 Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

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

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca złoży oświadczenie, że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Wykonawca, który nie złoży ww. oświadczenia zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

2. Ocena spełniania wymogów oceniana będzie metodą warunku granicznego: spełnia/ nie spełnia. 

IV Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Dokumenty, które należy złożyć: 
1) Wypełniony formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do specyfikacji, 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 2 do specyfikacji 
 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: 

a. kuriera lub poczty za potwierdzeniem odbioru na adres Fundacji: 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo 

Ul. Jaroszowicka 113 

43-100 Tychy  

NIP 638 176 02 76 

Z dopiskiem Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż platformy podnośnikowej pionowej do transportu osób 

niepełnosprawnych”. 

b. złożyć osobiście w sekretariacie Fundacji  

c. Wysłać w formie czytelnych skanów dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

pawel.sojka@shd.org.pl 



 
 

 
 

2. Oferty należy składać w terminie do 22.05.2020r. do godziny 12.00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień. 

7. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest: 

p. Paweł Sojka, e-mail: paweł.sojka@shd.org.pl  

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 
oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 
a) Cena – 100% (Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 punktów) 
 
Oceny dokonywać będą członkowie komisji, stosując do oceny podany poniżej wzór: C=Cn/Co x 100 
 
Gdzie: 
C – liczba punktów badanej oferty 
CN – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert 
CO – cena brutto oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów 
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 punktów na które wpływ będzie miała 
przedstawiona cena brutto. Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone z zastosowaniem wzoru określonego w 
pkt 6.1. specyfikacji. W przypadku ofert z tą samą najniższą ceną, Zamawiający przeprowadzi dodatkową procedurę. 
3. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

VII Wykluczenia 

Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego – przedstawionych parametrów sprzętu, procesu dostawy, 

warunków płatności, realizacji projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz 

dołączonych załącznikach. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej 

oraz zamieści wyniki na stronie internetowej.  

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Realizacja projektu nastąpi w pierwszej połowie lipca 2020 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

poinformowania Wykonawcy najpóźniej 20 dni przed rozpoczęciem prac nad dostawą i montażem platformy. 

mailto:paweł.sojka@shd.org.pl


 
 

 
 

X. ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Zapytanie ofertowe – zgodnie z zasadą rozeznania rynku. 

2. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego jeśli 

najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany przez Zamawiającego koszt zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może unieważnić postępowanie 

bez podania przyczyny. 

 

 


