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        Białystok, 25 maja  2016 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 

 

I. Dane zamawiającego: 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament  

Ul. Zielna 16 

15-339 Białystok 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku wraz z 

wykonaniem „robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i nr 45, 

poz. 235) dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tego obiektu, ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przedmiot zamówienia stanowią również prace 

remontowe pomieszczeń, które zostały zmienione w trakcie prac budowlanych. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

42.41.61.00 - Windy  

45.31.31.00 - Instalowanie wind 

45.00.00.00 - Roboty budowlane. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest winda elektryczna osobowa: 

 fabrycznie nowa, 

 spełniająca obowiązujące dyrektywy dźwigowe, w szczególności dotyczące osób 

niepełnosprawnych, 

 posiadająca certyfikat CE, 

 okres gwarancji min. 36 miesięcy, 

 dostosowana do transportu osób niepełnosprawnych, 

 udźwig nominalny 630kg/8 osób, 

 3 przystanki (parter + dwa piętra) - wysokość pomieszczeń to ok. 4 m (stary budynek 

typu kamienica),  

 winda o małych gabarytach,  

 klasa energooszczędności: A, 

 oświetlenie sufitowe LED, 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Windy
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-wind
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane
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 podłoga: guma antypoślizgowa, 

 ilość drzwi kabinowych: 1 

 wykończenie kabiny : blacha nierdzewna, bez przeszkleń; 

 numeracja pięter: wyświetlacz elektroniczny, napisy Braill ' em oraz 

powiadomienie głosowe, 

 oświetlenie awaryjne kabiny, 

 dzwonek alarmowy 

 zasilanie oświetlenia 1-fazowe 230V, 50Hz.  

 

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

 

1. udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w 

tym zakresie wiedzę i doświadczenie ( min. 3 lata) oraz uprawnienia do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

2. udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują kierownikiem 

robót montażowych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym doświadczenie w zakresie montażu wind i 

wykonywania szybów windowych oraz niezbędnych instalacji, 

3. wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni począwszy od daty jej 

złożenia. 

 

IV. Wymagania dotyczące ceny  

Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą i 

montażem urządzenia – windy, będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego oraz 

zawierać  wszystkie koszty związane z pracami budowlanymi („robót budowlanych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 

243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i nr 45, poz. 235) dotyczących obiektu służącego 

rehabilitacji), powinna zawierać opłaty związane z odbiorem technicznym i dopuszczeniem do 

eksploatacji wnoszone do Urzędu Dozoru Technicznego.   

 

V. Serwis, konserwacja i obsługa techniczna  

Dostawca musi zapewniać możliwość wykonywania obsługi serwisowej oraz konserwacji 

zarówno w okresie gwarancji jak również po jego zakończeniu. W ofercie należy dodatkowo 

podać koszty obsługi serwisowej – przeglądów gwarancyjnych, okresowych itp. 

 

VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia  

Miejsce realizacji zadania: Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny 

im. Bł. B. Lament ul. Mickiewicza 43 15-213 Białystok 
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Termin realizacji zadania: 30.06.2016 – 31.08.2016.  

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

A. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

B. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych.  

C. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zawartej w pkt. II.  

3) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści.  

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. W przypadku 

załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć 

wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

5) Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w 

dokumencie rejestracyjnym lub odpowiednio przez pełnomocnika, a 

pełnomocnictwo załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w 

oryginale bądź potwierdzonej kopii.  

6) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z jej załącznikami była 

ponumerowana kolejnymi numerami.  

7) Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną de kompletację (bez udziału osób trzecich).  

8) Oczekuje się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i oznakowana jako: 

"Oferta na realizację zadania: zakup, dostawa i montaż windy", ponadto na 

opakowaniu ofert powinny znaleźć się informacje o adresacie oraz firmie (nazwie) 

lub imieniu i nazwisku oferenta oraz jego adresie.  

9) Oczekuje się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i 

parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą 

dokonania poprawki.  

10)  Zamawiający informuje, iż złożone oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępniane. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca 

złożył na formularzu ofertowym, a informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 

jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie.  

11)  Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez 
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Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione 

przez zamawiającego.  

12)  Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu 

mogą być udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne 

od chwili ich otwarcia.  

13)  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

VIII. Ocena ofert.  

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:  

CENA – 100% 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie stawiane 

wymagania, która ma najniższą cenę. Cena za wykonanie Zamówienia jest ceną 

ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego wykonania 

zamówienia.  

 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert  

 

1) Ofertę można złożyć osobiście, lub drogą pocztową na adres:  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR MISJONAREK ŚWIETEJ RODZINY IM. 

BŁ. BOLESŁAWY LAMENT UL. MICKIEWICZA 43, 15-213 BIAŁYSTOK 

 

2) TERMIN ZŁOZENIA OFERTY: OD 25/05/2016 DO 7/06/2016  do godziny 15.00 

 

3) Koperty powinny być zaadresowane i opisane w sposób jednoznacznie wskazujący, że 

jest to oferta w odpowiedzi na zapytanie, np. poprzez umieszczenie zapisu: "Oferta na 

realizację zadania: zakup, dostawa i montaż windy". Ofertę należy złożyć w 

sekretariacie Szkoły Podstawowej ul. Mickiewicza 43 w Białymstoku, pok. nr 2 na 

parterze do dnia 07.06.2016 do godziny 15.00.  

 

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8/06/2016r. w siedzibie zamawiającego o godz. 10:00.  

 

5) Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrywane.  

 

6) Informacje na temat zamówienia:  

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela sekretariat szkoły pod 

numerem telefonu 534 00 342 oraz p. Beata Sawicka pod numerem tel. 508 97 05 94 w 

godzinach 8:00-16:00 lub osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej ul. Mickiewicza 43 w 

Białymstoku. 

 

Dokumentacja budowlana jest dostępna w sekretariacie Szkoły Podstawowej ul. Mickiewicza 

43 w Białymstoku w godzinach pracy szkoły, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z 

p. Beata Sawicką tel. 508 97 05 94.  
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X. Wybór wykonawcy  

 

1) Wyboru wykonawcy dokonuje się spośród prawidłowo wypełnionych i złożonych w 

terminie ofert.  

2) Zamówienia dokonuje się u Oferenta, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.  

3) Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wynikach wyborów mailem, telefonicznie lub 

faxem.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania postępowania w 

każdym czasie bez podania przyczyny.  

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.sp.misjonarki.pl , w miejscu 

realizacji zadania – Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny przy ul. Mickiewicza 

43, Białystok, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Białymstoku ul. Zielna 16 w 

miejscach publicznie dostępnych – tablica ogłoszeń. 

 

http://www.sp.misjonarki.pl/

