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Kędzierzyn-Koźle, 23 listopada 2017 r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/10.1.2 
Roboty budowlane 

 
Dla projektu RPOP.10.01.02-16-0017/17 pn. „Utworzenie żłobka w Centrum Medyczno-
Opiekuńczym Inparco w Kędzierzynie-Koźlu” 
 
Podstawa prawna postępowania:  
Zasada konkurencyjności zgodnie z pkt. 6.5.2 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 r. (dalej „Wytyczne”) z zastosowaniem 
zasad przejściowych z poprzednich Wytycznych (z dnia 19 września 2016 r.) ze względu na 
niewskazanie przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu (OCRG Opole) 
właściwej strony internetowej do upublicznienia zapytania ofertowego. 
 
Zamawiający: Krzysztof Banasik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Inparco z siedzibą: 47-
220 Kędzierzyn-Koźle ul. Powstańców 70, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót 
budowlanych: 
 
1. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w obiekcie żłobka przy Inparco w Kędzierzynie-Koźlu 
Kody CPV:  
42416100-6 – windy  
45313100-5 – instalowanie wind 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia realizowanego i rozliczanego dwuetapowo jest dostawa i montaż nowej 
platformy dźwigowej w szybie budynku przyszłego żłobka przy Inparco z siedzibą 47-220 Kędzierzyn-
Koźle, ul. Powstańców 68b. Elementem zamówienia jest także dostarczenie pełnej dokumentacji 
urządzenia, niezbędnej do dopuszczenia dźwigu do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), 
wykonanie próby odbiorowej i rozruch urządzenia dźwigowego, wykonanie formalności związanych  
z rejestracją platformy w UDT (bez wniesienia opłaty rejestracyjnej, którą ponosi użytkownik 
urządzenia) oraz sporządzenie pełnej dokumentacji techniczno-odbiorowej w tym dokumentacji 
powykonawczej instalacji platformy i protokołów pomiarów ochronnych instalacji. 
 
Montaż nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę (obecnie na etapie postępowania  
w organie administracji architektoniczno-budowlanej). 
 
Wykonawca zobowiąże się w zapisach umowy do zapewnienia części w ramach gwarancji oraz 
odpłatnego serwisu części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego. 
 
Parametry szybu: 
 
- mieszczące platformę o wymiarach min. 1000 mm x 1467 mm, 
- wymagane: automatyczne oświetlenie szybu. 
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Parametry dźwigu / platformy / drzwi: 
 
-dźwig – platforma osobowa o wymiarze min. 1000 mm x 1467 mm, napęd śrubowy, udźwig min. 400 
kg, prędkość min. 0,15 m/s, przyłącze elektryczne Fal. 3x400V, 50÷60 Hz, 16A, miękki start,  
4 przystanki, 4 drzwi, podszybie 50 mm, wysokość podnoszenia min. 10 230 mm, wysokość ponad 
najwyższym przystankiem 2 900 mm, dźwig montowany wewnątrz. 
 
Ponadto dźwig powinien posiadać poniższe cechy: 
- profile narożne naturalnie anodowane aluminium,  
- szyb dźwigu z metalowych paneli z aluminiowymi profilami narożnymi, 
- dach i sufit w kolorze: preferowany biały, 
- platforma lakierowana proszkowo w osłonach ściany pionowej, 
- panel sterowania: uchwyt, listwa przeciwzakleszczeniowa z anodowanego aluminium,  
- awaryjne opuszczanie platformy, 
- automatyczne oświetlenie LED na platformie, 
- łączność GSM dwustronna, 
- drzwi: kasety wezwań przy drzwiach, domykacz aluminiowy światło otworu szer. 900 mm, wys. 
2000 mm. 
 
Uwaga: Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków 
towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.  
Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie oględzin miejsca 
montażu nowej windy w budynku planowanego żłobka przy Inparco. 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
 

Zamawiający nie wskazuje szczególnych warunków udziału w postępowaniu. Dokonywanie oceny 
będzie odbywało się wg sprawdzenia listy kryteriów formalnych oraz  kryteriów wyboru wskazanych  
w pkt. poniżej. 
 

III. Kryteria oceny oferty 
 
Kryteria formalne: 

1. Data dostawy i montażu nowego dźwigu dwuetapowe zgodnie z informacjami 
przedstawionymi w pkt. VI. 

2. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.  
3. Brak powiązania Oferenta z Zamawiającym zgodnie z przedstawionym oświadczeniem, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
4. Gwarancje: 

a. Gwarancja: minimum 36 miesięcy (może być obwarowana dodatkowymi ustaleniami). 
Bez obwarowań min. 12 miesięcy. 

 
Kryteria wyboru:  

a. Cena – waga 100 %. 
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IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do kryteriów oceny 
oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 
oferty 

 
Cena – waga 100%  
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny: 
S = [(C min / C oferty ) x 100]  
gdzie: 
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie 
C min – najniższa całkowita cena brutto  
C oferty – cena całkowita brutto z badanej oferty. 
 
Łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 dla jednej oferty. 
 

V. Termin składania ofert i wymagania formalne oferty 
 
Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej 
zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania 
Ofertowego.  
Oryginał oferty w wersji papierowej, przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - 
podpisany przez uprawnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami, zwany dalej kompletną 
dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres Zamawiającego w kopercie zaadresowanej 
z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż dźwigu osobowego w obiekcie żłobka przy Inparco  
w Kędzierzynie-Koźlu” w terminie do dnia 14.12.2017 roku do godz. 12.00 do siedziby 
Zamawiającego, pokój rejestracji – parter.  
Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty w siedzibie 
Zamawiającego najpóźniej w w/w terminie. 
 
Uwaga: do oferty należy także załączyć parafowany (zaakceptowany, bez wypełniania) projekt 
umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 
 

VI. Termin realizacji umowy 
 

Umowa realizowana i rozliczana dwuetapowo:  
- pierwszy etap: dostawa do 20 grudnia 2017 r. 
- drugi etap: montaż do 30 kwietnia 2018 r. jednak nie wcześniej niż przed uzyskaniem przez 
Zamawiającego prawa wykonywania robót budowlanych. 
 

VII. Kontakt między Oferentem a Zamawiającym  
 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentem jest: Krzysztof Banasik lub Maja Banasik,  
e-mail:  k.m.t.banasik@wp.pl , tel. +48 600 318 527, od poniedziałku do piątku 7:00 – 14:00. 
 

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty 
 

a) Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione przez 
Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.  

mailto:k.m.t.banasik@wp.pl
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b) W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może 
zostać unieważniony bez podania przyczyny.  
c) W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie 
projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe 
negocjacje cenowe.  
d) W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do 
Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.  
 

IX. Zakazy powiązań osobowych lub kapitałowych 
 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, bez zastosowania wyłączeń, o których mowa w pkt. 6.5.2 
ppkt. 2) tiret a) lit. i) oraz ii) Wytycznych. (por. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 
 

X. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia 
 

 Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych wyłącznie w zakresie terminu 
montażu dźwigu osobowego w budynku żłobka Inparco – ze względu na uzyskanie decyzji 
pozwolenia na budowę, a także zmianę terminu realizacji etapu I (dostawy) jeśli proces 
zawierania umowy przedłuży się z winy Zamawiającego. 

 Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku działania siły 
wyższej ze skutkiem na realizację postanowień umownych. 

 Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania 
ofertowego. 

 
XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 

XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XIII. Informacja o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zakres  
i warunki) 
 

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego nie planuje 
dokonania podobnego zamówienia na roboty budowlane. 
 

XIV. Formularz oferty 
 

Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić w formie 
tabelarycznej wg wzoru formularza oferty. 
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  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

……………………………………………………… 
 Miejscowość, data  

 
W imieniu Przedsiębiorstwa: 

 
 
 

……………………………………………………………….. 
 

oznaczenie Oferenta 
/nazwa siedziba i adres, ewentualnie czytelna pieczątka/ 

 
oświadczam (-y)*, iż zadanie opisane w Zapytaniu ofertowym nr 1/2017/10.1.2 z dnia 23.11.2017 r.,  
wykonam (-y)* na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego Zapytania ofertowego  
z zastosowaniem przedstawionych poniżej warunków cenowych:  
 

L.p. Nazwa etapu Wartość netto, PLN Wartość brutto, PLN 

1. 
Dostawa nowego dźwigu do budynku przyszłego 
żłobka przy Inparco z siedzibą 47-220 Kędzierzyn-
Koźle, ul. Powstańców 68b.  

  

2. 
Montaż nowego dźwigu w szybie budynku przyszłego 
żłobka przy Inparco z siedzibą 47-220 Kędzierzyn-
Koźle, ul. Powstańców 68b.  

  

 
 

RAZEM cena oferty 
 

  

*niepotrzebne skreślić  

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty. 
 
Załączniki do oferty: 

1. Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 
2. Zaparafowany projekt umowy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
 
 

 
…………………..…………………………………… 
Pieczęć firmowa i podpis osób/y 
upoważnionej do reprezentowania 
Oferenta 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

……………………………………… 
(Miejscowość, data) 

 
Oświadczenie 

o braku powiązań 
 
Niniejszym oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

 
 

…….…………………………………………………. 
Pieczęć firmowa i podpis osób/y 
upoważnionej do reprezentowania 
Oferenta 

 


