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   Załącznik nr 4 do Regulaminu  

udzielania zamówień publicznych  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   

 

1. Zamawiający: Powiat Grudziądzki zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: 

„Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu” 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Platforma zamontowana będzie przy schodach na parterze wewnątrz budynku przy ul. Małomłyńska 1 

w Grudziądzu, 86-300. Przeznaczeniem podstawowym platformy będzie transport osoby na wózku 

inwalidzkim.  

2.1. Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna 

posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 

2006/42/WE. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania 

w obiektach użyteczności publicznej. 

2.2. Minimalne wymogi techniczne platformy: 

- Platforma o napędzie elektrycznym, zasilanie platformy lub ładowarki - 230 V bezpośrednio z 

instalacji wewnętrznej. 

2.3. Parametry platformy: 

a) tor jazdy: krzywoliniowy, stal malowana proszkowo długości 2,20 m, lądowanie dolne po zakręcie 

90⁰, lądowanie górne do krawędzi ostatniego stopnia. 

b) wymiary (rozmiar podłogi) szerokość x długość: około 750 x 850 mm.  

c) podest wykończony materiałem antypoślizgowym,. 

d) udźwig:  225 kg. 

e) dwa przystanki. 

f) rampy najazdowe 2 szt. (boczna i najazdowa od strony stopnia na końcu toru jazdy). 

g) odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające. 

h) przycisk bezpieczeństwa  z opcją STOP, zabezpieczenie przed korzystaniem przez osoby 

nieuprawnione (kluczyk). 

i) poręcze bezpieczeństwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach 

przystanków od strony wjazdu i wyjazdu. 

j) system przeciwtnący i przeciwzgnieceniowy oraz łagodnego startu i zatrzymania. 

k) składanie/rozkładanie: manualne. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać podłączenie do elektrycznej instalacji wewnętrznej 

doprowadzonej do górnego lub dolnego przystanku platformy, a także wszelkie inne prace związane  

z montażem platformy. 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do pomiaru i przygotowania projektu platformy, przygotowania 

dokumentacji techniczno – ruchowej oraz pomocy w zgłoszeniu do Urzędu Nadzoru Technicznego oraz 

obecności przy odbiorze. 

3. Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2023 r. 

4. Kryteria oceny ofert: 
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Cena: 100% 

pozostałe kryteria: ………… ………% 

5. Termin i sposób złożenia i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  

6 luty 2023 r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (parter)  

w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, e-mailem na 

adres: zamówienia.publiczne@powiatgrudziadzki.pl lub pocztą tradycyjną (kurierską) na adres:  

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz. 

6.  Tryb udzielenia zamówienia *: 

1) Procedura uproszczona – zamówienie o wartości szacunkowej, bez podatku od towarów i usług, 

mniejszej niż 50 000,00 zł, nie mniejszej jednak niż 10 000,00 zł 

2) Procedura pełna – zamówienie o wartości szacunkowej, bez podatku od towarów i usług, mniejszej 

niż 130 000,00 zł, nie mniejszej jednak niż 50 000,00 zł 

7. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 835)”. 

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub  umocowania prawnego. 
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8. Istotne postanowienia przyszłej umowy- jeżeli dotyczy: określone w projekcie umowy. 

9. Wymagane dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: zaakceptowany projekt umowy, karty 

urządzenia zawierające jego charakterystykę techniczną. 

10. Inne istotne informacje:  

- W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję 

lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi 

miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów.  

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 24 m-ce licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru. 

mailto:zamówienia.publiczne@powiatgrudziadzki.pl
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- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 2 osoby wskazane przez 

Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy. 

- 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. 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Marek Kannenberg 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grudziądzki ul. Małomłyńska 1,  

86-300 Grudziądz ; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Grudziądzkim jest Dawid Banasiak, kontakt: 

dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl, telefon; 564514400; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 
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W  załączeniu:  

…………………….. 

…………………….                                                            

 

*niepotrzebne skreślić 

        

26.01.2023 r.   Starosta grudziądzki 

                                                                                                            /-/ Adam Olejnik  

                (data i podpis Kierownika Zamawiającego) 


