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 Załącznik nr 1/1 

............................................ 

 pieczęć zamawiającego 

............................................................ 

nazwa i adres wykonawcy 

............................................................ 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy  48/2020r. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na:  

wymianę platformy z napędem śrubowym przystosowanej  do przewozu osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 16 w Ciechanowie. 

 

       Wymogi techniczne: 

1) Typ-BDS lub równoważny 

2) Udźwig  od Q=320kg/4 osoby/2 przystanki, 2 dojścia, 

3) Prędkość jazdy- V= 0,12 m/s ÷ 0,15 m/s 

4) Wysokość podnoszenia – 1,85 m,  

5) Sterowanie – przyciskowe, 

6) Wymiary platformy min.1100x1590 (mm), 

7) Drzwi przystankowe uchylne o wymiarach nie mniej niż SxH= 900x2000 (mm), półautomatyczne, 

przeszklone drzwi wyposażone w kontrole dostępu, 

8) Konstrukcja platformy malowana proszkowo w kolorze RAL 7040, RAL 9006 lub równoważnym, 

przystosowana do montażu na zewnątrz budynku (ocynkowana), 

9) Trzy ściany konstrukcji przeszklone szkłem hartowanym bezpiecznym, 

10) Oświetlenie energooszczędne LED, 

11) Konstrukcja dźwigu: przelot 180°,  
12) Zasilanie 400V (Falownik, łagodny start i zatrzymanie). 

 

      Zakres prac: 

1. Demontaż obecnego urządzenia- złożenie zdemontowanego urządzenia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na terenie Spółki.  

2. Przystosowanie istniejącej płyty podszybia do montażu nowego urządzenia 

3. Dostosowanie istniejącej linii zasilającej do wymogów producenta nowego urządzenia 

4. Dostawa i montaż urządzenia i jego uruchomienie i doprowadzenie do dopuszczenia do eksploatacji przez 

Urząd Dozoru Technicznego.  

5.  Dostarczenie dokumentacji technicznej tj. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

dokumentację wykonawczą, uzyska na własny koszt decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia 

platformy do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie 

brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.  

6. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu 

obsługi zamontowanej platformy.  
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Przy prawidłowej wycenie Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w 

celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów. W razie konieczności należy w wycenie 

uwzględnić roboty konieczne do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogłoszeniu (roboty montażowe, 

przebicia, zamurowania, poprawki malarskie, roboty elektryczne itp.) 

Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie 

nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry 

techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, 

nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie 

spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego. 

 

3. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego 

www.tbsciechanow.pl. 

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe  warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCJI 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru. Serwis i konieczna konserwacja urządzenia w okresie gwarancji wliczona                   

w koszt zadania. Czas na podjęcie czynności naprawy/wymiany nie więcej niż 24 godz. od zgłoszenia 

telefonicznego stwierdzonej usterki lub wady. 

 

5. TERMIN WYKONANIA UMOWY  

       Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy.  

 

6. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYMAGANIA UMOWY 

Nie wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania. 

 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania,  

2)  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  

3) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą  

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

8. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1  

2) dane techniczne platformy z napędem śrubowym przystosowanej  do przewozu osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich,  

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

4) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 

innych dokumentów rejestrowych, - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne   i 

społeczne,  

5) wykaz dostaw, wg załącznika nr 2, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,  

6) klauzula informacyjna – załącznik nr 3. 
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9. WYBÓR OFERTY 

Wybór dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru 

oferty oraz unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny 

 

10. WARUNKI UMOWY 

     - o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,  

     - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu   

        ofertowym. 
 

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach oferty  (załącznik  nr 1)  w języku polskim, w formie 

pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić  w zabezpieczonej kopercie i opisanej 

w następujący sposób:  nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie 

ofertowe nr 30/2020 na wymianę platformy z napędem śrubowym przystosowanej  do przewozu osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym                  

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Ciechanowie”. 

 

12. MIEJSCE SKLADANIA OFERT: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie 

 ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów  

 

13. TERMIN SKLADANIA OFERT 

Oferty należy składać do dnia 28.08.2020r., godz. 10:00. 

 

  

14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach oferty  (załącznik  nr 1)  w języku polskim, w formie 

pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić  w zabezpieczonej kopercie. Ofertę 

wraz z wymaganymi dokumentami należy: złożyć w skrzynce korespondencyjnej w siedzibie Zamawiającego 

lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:  

„Zapytanie ofertowe nr sprawy 48/2020r.  na wymianę platformy przystosowanej  do przewozu osób 

niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16                   

w Ciechanowie”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1   

                                                                                         

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                

Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

   

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

 Zobowiązania oferenta: 

Zobowiązuję się do wymiany platformy z napędem śrubowym przystosowanej  do przewozu osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym                                            

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Ciechanowie za kwotę:  

  

cena netto …................................................................................................. złotych  

 

podatek VAT w wysokości …............................................................................. złotych  

 

cena zamówienia łącznie brutto …................................................................................................. złotych 

 

słownie: …………………………………………………………………………………. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu  zamówienia spełniającego wszystkie wymagania 

zawarte w zapytaniu ofertowym: 

nazwa, typ, model, nazwa producenta oferowanej platformy 

 

…………….……………..…..…………………………………………………………..……..  

 

 

Informacje dodatkowe 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.  

 

Udzielamy gwarancji i bezpłatnego świadczenia serwisu gwarancyjnego na zakres objęty  

niniejszym zamówieniem na okres …….. miesięcy od daty protokólarnego bezusterkowego  

przekazania przedmiotu zamówienia.  

 

Oświadczamy, że:  

1) Cena podana w ofercie jest stała i nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy .  

2) Zapoznaliśmy się z Zapytanie ofertowym nr 48/2020 i akceptujemy bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, 
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 w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

3) Uzyskaliśmy wszelkie informację niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej* 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

 

 

Termin płatności / 30dni/…………. dni 

 

 

Oświadczamy, ze w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą dokonywane z 
zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split  payment) 
 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

 

Inne informacje oferenta:  

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

                                                                               _____________________________________ 

                                                                                                   (imię i nazwisko)  

                                                                       data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert 

Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”) oraz wypełniłem obowiązki 
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego   w niniejszym 
postępowaniu, oraz zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej załączonej w zapytaniu ofertowym 

załącznik nr 3 w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych  w tym z przysługującym prawie dostępu do 

moich danych jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ  

                             W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/ 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość  ................................................  Data .......................... 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Stosownie do treści zapytania ofertowego 30/2020 wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia 

odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym polegających na wymianie platformy lub montażu nowej  

platformy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 

 

Lp. Nazwa zamówienia                   

i miejsce jego 

wykonania 

Wartość z 

podatkiem 

VAT w PLN 

Zakres 

wykonanych 

prac 

Termin 

realizacji 

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

nr telefonu do 

kontaktu) 

Wykonawca 

lub Partner 

(nazwa) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 
                                                           ................................................................................. 

                                                                       (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

     KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z 

administratorem możliwy jest pod nr telefonu  (23) 6725980. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com. 

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie 
j/w  o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym:   

„wymiany platformy z napędem śrubowym przystosowanej  do przewozu osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym                                            

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Ciechanowie” 

w takim zakresie,  w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych 

danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i  protokole wyboru); 

3.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane 

osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze 

spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym 

prawidłowe zarządzanie spółką.  

4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane 

przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat 

liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani 

dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania była wydana zgoda. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie 

rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu. 

 

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną: 
 
Data i Podpis ………………………………………………….. 
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