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 IZP.III.271.ZP.10.22         Głogówek, dnia 03 listopada 2022 r. 

 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA ZAPRASZA 

 

do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 130 000 złotych netto  

na Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Głogówku – dostawa i montaż platformy 

przyschodowej. 

  
1. Zamawiający: Gmina Głogówek, ul Rynek 1, 48-250 Głogówek.  

 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, 

zapewniającej komunikację pionową z poziomu parteru na poziom I piętra w budynku Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4 – projekt 

budowlany. 

Specyfikacja platformy: 

Tor jazdy: krzywoliniowy 

Zgodność z przepisami: dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 

Napęd zębatkowy 

Zasilanie 1 x 230V/50-60 Hz 

Moc silnika min. 0,5 kW 

Kąt nachylenia 0° - 47° 

Sterowanie przyciski, joystick, pilot na kablu 

Min. 3 piloty radiowe do przywoływania 

2 przystanki 

Zabezpieczenia: podłoga z systemem przeciwzgnieceniowym, antypoślizgowy podest, rampy najazdowe 

na obu krawędziach podestu, barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu, blokada 

kluczyka na platformie i kasetach przywoławczych, przycisk awaryjny STOP na platformie, poręcz na 

ścianie platformy ułatwiający wjazd. 

Udźwig min. 225 kg 

Kolory: szyna ze stali malowanej, słupki ze stali malowanej, platforma malowana na kolor j RAL 7035 

lub RAL 9007 

 

Kod CPV: 

34514700-0: Platformy ruchome 

 

Dodatkowe wymagania i informacje: 

1) Gwarancja minimum 2 lata od daty wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 

potwierdzonego protokołem odbioru.  

2) Dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe i nieużywane w jakikolwiek sposób. 

3) Wykonawca do dostarczonych urządzeń załączy pełną dokumentację sprzętu, w tym m.in. karty 

gwarancyjne lub wskazanie, gdzie można ją znaleźć, jeśli istnieje tylko w formie elektronicznej.  

 

3. Termin wykonania zamówienia: 105 dni od dnia podpisania umowy. 

 

4. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę można składać w terminie do dnia 15.11.2022 r. do godz. 10:00 pocztą tradycyjną/kurierem 

na adres wskazany w pkt 1, w formie elektronicznej – wypełnione i podpisane formularze  

i dokumenty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: inwestycje@glogowek.pl  

lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.  
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2) Oferta może być złożona w formie skanów dokumentów lub w postaci elektronicznej podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

Dokumenty dostarczone drogą mailową muszą być w formacie pdf.  

3) W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną/kurierem, oferta powinna być sporządzona w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

z postępowania j.n.: 

a) o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym 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: 

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

• posiadaniu co najmniej 10% udziału 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. 

b) o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy podlegający wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art.108 ust.1 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych 

c) o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których którzy zachodzą 

przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

6. Sposób porozumiewania się: 

Komunikacja, wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego odbywa się za pośrednictwem bazy 

konkurencyjności lub poprzez email: inwestycje@glogowek.pl 

 

7. Warunki zmiany umowy: 

Terminy ustalone w umowie ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a)  warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej niż o czas 

trwania tych warunków, 

b)  konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 

c)  sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację 

robót. 

d)  zaistnienia siły wyższej; 

e)  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 

f)  zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 

dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 

zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających. 
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9. Kryteria wyboru oferty: 

Oferty będą oceniane według kryterium: 

cena – 100%, przy czym 1% = 1 pkt 

Sposób oceny: Cmin/Cbad x 100 = ilość pkt 

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cbad – cena oferty badanej 

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

Ginter Cibis tel. 77 40 69 928 

Dawid Bojdo tel. 77 40 69 915 inwestycje@glogowek.pl 

 

11. Wymagane dokumenty; 

1) Formularz propozycji cenowej (zał. nr 1); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstawy do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej); 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 2). 

 

                                                                   
 

 

 

W załączeniu; 

1. wzór propozycji cenowej, 

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

3. projekt umowy, 

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

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 Gmina Głogówek, Rynek 1, 48-250, tel. 77 40 69 900. 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głogówek jest Pan Karol Trinczek tel. 77 40 69 900, email: 

trinczek@glogowek.pl 

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Głogówku – 

dostawa i montaż platformy przyschodowej prowadzonym w trybie zapytania cenowego o wartości poniżej 130 

000 złotych. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ 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.  
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