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                                                                  Kawęczyn dn. 23 stycznia 2023 roku 

ROŚ.PRI.042.1.2022       

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości 

poniżej 130.000,00 zł netto, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Gminy 

Kawęczyn ( zarządzenie nr. 81/2020 Wójta Gminy Kawęczyn) zaprasza do składania 

ofert  na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

I Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Kawęczyn 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

NIP: 668 187 54 86 

II Opis przedmiotu zamówienia. 

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji windy osobowej wewnętrznej 

dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kawęczyn. 

Zamówienie realizowane w ramach grantu „Urząd Gminy w Kawęczynie 

przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami” w ramach projektu  

„Dostępny samorząd – granty” którego operatorem jest Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowane w ramach 

Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 

III Zakres prac objętych zleceniem:  

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlano – wykonawczej) 

zawierającej wszystkie niezbędne do wykonania zadania opracowania branżowe, 

uzgodnienia i decyzje,  

b) zaprojektowanie dojść/dojazdów do windy wraz z dostosowaniem wnętrza 

budynku w miejscu wejścia do windy; 

c) projektowany szyb windowy powinien posiadać dwa przystanki (0 –wejście z 
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poziomu parteru, 1  -pierwsze piętro z wyjściem do budynku A i B ). Winda powinna 

posiadać system głośnomówiący wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o 

kondygnacji budynku, przyciski z alfabetem Braill”a oraz wentylator kabinowy.  

Mechanizm windy umiejscowiony w szybie powinien być zaprojektowany jako napęd 

energooszczędny.  

Należy uwzględnić bezpieczeństwa użytkowania windy poprzez:  

• zaprojektowanie automatycznego zjazdu windy w przypadku wystąpienia pożaru  

na przystanek ewakuacyjny wraz z automatycznym otwarciem drzwi,  

• wyposażenie dźwigu w funkcję automatycznego zjazdu po zaniku napięcia do  

najbliższego przystanku.  

• wyposażenie windy w kontrolę dostępu na przystanku 1 realizowaną przez  

blokadę kluczykową.  

• wyposażenie windy w aparat telefoniczny. 

Winda powinna spełniać wymogi do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami a w 

szczególności: 

• Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego a 

przeciwległą ścianą lub inną przegrodą wynosić będzie co najmniej 1,6 m 

• Zewnętrzny panel sterujący (tablica przyzywowa) znajduje się będzie  na 

wysokości 0,80-1,1O m od poziomu posadzki 

• W tablicy przyzywowej stosowane będą przyciski klawiszowe, wystające poza 

powierzchnię panelu 

• Tablica przyzywowa wyposażona będzie w oznaczenia wypukłe/ brajlowskie 

• Dźwig dysponować będzie sygnalizacją świetlną przyjazdu (która winda 

przyjechała i w którą zmierza stronę) 

• Dźwig dysponować będzie sygnalizacją dźwiękową/ głosową przyjazdu (która 

winda przyjechała i w którą zmierza stronę) 

• Dźwig dysponować będzie sygnalizacją dźwiękową/ głosową informującą o 

otwieraniu się drzwi 

• Drzwi do kabiny dźwigu będą  wystarczająco skontrastowane w stosunku do 

ściany, w której się znajdują min 30LRV 

• Drzwi do kabiny dźwigu będą mieć szerokość co najmniej 0,90 m  
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• Drzwi do kabiny dźwigu będą się otwierać i zamykać się automatycznie 

• Drzwi do kabiny dźwigu będą wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, 

oparty na czujnikach 

• Różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzki w budynku a poziomem 

podłogi dźwigu nie będzie większa niż 20 mm 

• Kabina dźwigu będzie mieć  wymiary wewnętrzne co najmniej 1,1O m 

szerokości i 1,40 m długości 

• W przypadku kabiny nieprzelotowej - na wprost wejścia umieszczone jest 

lustro (od poziomu 0,40 m powyżej poziomu posadzki do poziomu ok. 1,80-2,00 m) 

• W kabinie znajduje będzie przynajmniej jedna poręcz na wysokości 0,90 m 

• Wewnętrzny panel sterujący będzie znajdować się na wysokości 0,80-1,1O m 

od poziomu posadzki, w odległości co najmniej 0,50 m od naroża kabiny Wysokość 

montażu (do najwyższego przycisku):  

• Wewnętrzny panel sterowania wyposażony będzie w oznaczenia wypukłe/ 

brajlowskie 

• W panelu sterowania stosowane będą przyciski klawiszowe, wystające poza 

powierzchnię panelu 

• Przycisk kondygnacji „O" będzie dodatkowo wyróżniony 

• Kabina dźwigu będzie jasno oświetlona światłem niepowodującym zjawiska 

olśnienia 

• Dźwig dysponować będzie sygnalizacją głosową, informującą o numerze 

piętra, na którym się znajduje 

• Dźwig dysponować będzie sygnalizacją wizualną, informującą o numerze 

piętra, na którym się znajduje (w kabinie znajduje się wyświetlacz, pokazujący numer 

piętra, na którym znajduje się dźwig) 

• Kabina dźwigu będzie wyposażona w instalację alarmową. 

d) Planowana lokalizacja windy – zgodnie z załącznikiem graficznym do zapytania 

ofertowego; 

e) wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zawierającego wszystkie 

branże; 

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
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g) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i 

badań technicznych oraz pokrycie ich kosztów – jeśli zachodzi taka konieczność; 

h) dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia i obowiązującymi przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t Dz.U.2021.2351 z póz. zm.), a także 

zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 

i) dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej w 5 egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej w plikach edytowalnych (.dwg, .dxf, .ath itp. oraz .pdf 

całej dokumentacji) na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii 

i ich edycję;  

j) przedłożenie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do 

zatwierdzenia jej ostatecznej wersji; 

k) Jedna nieodpłatne wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przeciągu 

24 mc sytuacji przesunięcia terminów wykonania robót budowlanych na podstawie 

wykonanej dokumentacji projektowej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

l) przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej nie można 

opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że 

jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a  wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku, Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązanie równoważne, przygotowując dokumentację projektową 

musi wykazać, w jaki sposób należy określić równoważność 

o) konieczna wizja lokalna w terenie przed przystąpieniem do prac projektowych. 

IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.  

b)Wiedza i doświadczenie  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  

warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy , 

wykazu usług oraz załączonych referencji. 

c) Potencjał techniczny  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 

na podstawie oświadczenia Wykonawcy.  

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.  

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału  

w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy. 

IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

- formularz ofertowy załącznik nr. 1 

V Ocena oferty 

Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.  
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1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać  

swoją ofertę.  

5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed  

upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie  

internetowej Zamawiającego.  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych ofert.  

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.kawęczyn.pl w zakładce  

Zapytania ofertowe do 130.000,00 zł.  

VI. OCENA OFERT  

1.cena - 100% ,  

 

                    najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert 

 Liczba pkt = …………………………………..…….……………………………………. x 100 

                                                 cena badanej oferty  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

Opis sposobu obliczania ceny:  

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej  

do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

VI Termin złożenia oferty  
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Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty / za 

pośrednictwem kuriera / osobiście do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się w 

siedzibie Zamawiającego tj. Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn lub przesłana na adres 

email: frotczak@kaweczyn.pl do dnia 31 stycznia 2023r. do godz. 12:00 

VII Termin realizacji zamówienia. 

4 mc od podpisania umowy. 

VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu 

ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w oparciu o 

załącznik nr 1 do oferty.  

2. Podstawą obliczenia ceny za przygotowanie programu rewitalizacji jest opis  

przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowej za 

realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym  Ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten 

rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  

 § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,  

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może  

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez  

których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.  

5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z  

nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

6. Oferta winna być:  

 opatrzona pieczątką firmową,  

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,  

 podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.  
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7.Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do  

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;  

8. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, 

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;  

9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w 

formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny.  

IX Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 

Mailowo na adres frotczak@kaweczyn.pl  

Załączniki:  

1. Formularz Ofertowy 

2. projekt umowy 

3. Klauzula Informacyjna RODO 
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