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,,Aktywność moją szansą" 

Olkusz, dnia 14.02.2017 rok 

 

  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY 

na dostawę z montażem  o wartości poniżej 30 000 euro 

 

 

dla zadania pn.: 

Prace związane z dostawą i montażem platformy przyschodowej dla osób  

z niepełnosprawnościami na potrzeby realizacji usługi mieszkań wspomaganych w ramach 

projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020. 

 

Znak sprawy: PCPR.252.5.2017 

 

CPV:  

42416100-6 Windy 

42416000-5 Wyciągi pionowe i pochyłe wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome 

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 
 

Powiat Olkuski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

woj. małopolskie tel./fax. (32) 643 39 41  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku godz. 7:00 – 15:00.  

Strona internetowa: www.pcpr.olkusz.pl/. 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób  

z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku przy ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz na 

potrzeby mieszkania wspomaganego. 

Parametry techniczne: 

 platforma o wymiarach 800x800 mm automatycznie otwierana, 

 wykonanie słupków i platformy ze stali malowanej proszkowo na kolor standardowy 

 mocowanie konstrukcji wsporczej toru jezdnego do stopni schodów na słupkach, 

 szerokość złożonej platformy od 25 cm do 36 cm, 

 najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku pod kątem 90
o 

do biegu 

schodów, 

http://www.pcpr.olkusz.pl/
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 tor jezdny krzywolinijny (klataka schodowa podwójnie załamywana) 8 m.,  

2 przystanki, 1 zakret 90
o, 

2 zakręty 180
o, 

prędkość jazdy 15 m/s,  

 bezpieczny system sterowania na platformie, 2 kasety przywoławcze,  

 udźwig min. 200 kg 

 sposób składania i rozkładania podestu platformy: ręczny lub automatyczny, 

 opis toru jazdy: dolny przystanek pod kątem 90
o 

do biegu schodów, 5 schodów, zakręt 

180
o
, 13 schodów, zakręt 180

o 
,5 schodów, górny przystanek do poziomu podestu, 

 zasilanie 230 V, 

 platforma powinna posiadać system przeciwzgnieceniowy, podest antypoślizgowy, 

rampy najazdów po obu krawędziach podestu, barierki i rampy zabezpieczające przed 

zjechaniem, blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywoławczych, przycisk 

awaryjny STOP na platformie, poręcz na ścianie platformy ułatwiajaca wjazd 

 gwarancja min 24 miesiace, 

 komplet dokumentacji w języku polskim, badania dopuszczające urządzenie do 

eksploatacji dla potrzeb rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego 

 

W załączeniu rysunek z orientacyjnymi wymiarami klatki schodowej. Informujemy, że 

pomiary te zostały wykonane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Olkuszu, wobec tego nie dajemy gwarancji ich poprawności ( pracownicy nie posiadają 

uprawnień do dokonywania takich pomiarów). Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej, 

po wcześniejszym ustaleniu terminu, w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz 

uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny 

Wykonawcy.  

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2017 roku. 

 

Załączniki: 

- formularz ofertowy  

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

- rysunek orientacjny klatki schodowej. 

 

III. Zakres wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do 

stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub 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. 

IV. Forma złożenia oferty 
 

Ofertę na formularzu (wg załącznika) należy składać w siedzibie Zamawiającego –sekretariat, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 21, 32 – 300 Olkusz do dnia 

23.02.2017 r do godz. 15 
00

. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym 

opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w poniższy sposób: 

 

Nadawca: 

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu 

pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

 

Adresat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz 

 

Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz 

budynku przy ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz, na potrzeby realizacji usługi mieszkań 

wspomaganych projektu „Aktywność moją szansą”. 

 

IV. Do oferty należy załączyć: 

 
1. Formularz ofertowy, 

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

z działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 
                                                                                             ………………………….. 
 
                                                                                                podpis osoby uprawnionej 
 

 


