Ogłoszenie
z dnia 19 maja 2021
o przeprowadzeniu przetargu ofertowego na „Zakup i wymiana dźwigu osobowo-towarowego do
przewozu osób niepełnoprawnych intelektualnie i ruchowo w budynku Domu Pomocy
Społecznej w Przytocku”.

1. Zamawiający:
Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, ul. Salezjańska 4, Kopiec, 42-125 Kamyk
NIP 573-16-05-677, REGON 002743047
strona internetowa: http://www.braciaszkolni.com
adres e-mail: wizytator2@gmail.com
tel. 509-210-807

2. Nabywający – użytkownik końcowy (miejsce wykonania umowy):
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich,
Przytocko 39, 77-230 Kępice
NIP 839-24-62-939, REGON 00274304700057
strona internetowa: http://www.dps.przytocko.pl/
adres e-mail: dpsprzytocko@gmail.com
tel. 59-858-38-37 lub 509-210-807

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia (przetargu)
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie demontażu istniejącego dźwigu,
dostawy i montażu nowego dźwigu w istniejącym szybie dźwigowym z uwzględnieniem szerokości
drzwi wejściowych, wykonanie zasilania elektrycznego, prowadnic i wszelkich innych parametrów
koniecznych i potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania dźwigu oraz uruchomienie dźwigu,
jak też jego serwis gwarancyjny - w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej prowadzonym
przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, Przytocko 39, 77-230 Kępice.

4. Zakres prac:
a) demontaż istniejącego dźwigu,
b) dostawa i montaż nowego dźwigu w istniejącym szybie z uwzględnieniem szerokości drzwi
wejściowych, wykonanie zasilania elektrycznego, prowadnic i innych parametrów potrzebnych dla
prawidłowego funkcjonowania dźwigu,

c) uruchomienie dźwigu łącznie z opłaceniem kosztów odbioru i rejestracji urządzenia oraz
dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
d) wykonywanie w okresie gwarancji czynności konserwacyjnych zainstalowanego dźwigu windy
w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta oraz świadczenie – w okresie
gwarancyjnym - nieodpłatnych napraw i usług serwisowych w celu utrzymania urządzenia
dźwigowego w ciągłej sprawności technicznej;
Dźwig windy winien być wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia wymagane przepisami
określającymi ich pracę wraz z dokumentacją eksploatacyjną potrzebną do uzyskania decyzji o
dopuszczeniu dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Techniczne. Oferent ponosi pełną
odpowiedzialność za dopuszczenie dźwigu do eksploatacji.
Szczegółowy opis parametrów techniczno-funkcjonalnych dźwigu osobowego określony został w
załączniku nr 2.

5. Oględziny miejsca realizacji zamówienia (wizja lokalna)
Zobowiązuje się Wykonawcę aby przed złożeniem oferty przeprowadził, w uzgodnieniu z
Zamawiającym, obowiązkową wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia, w szczególności
budynku, w którym będą wykonywane prace oraz jego otoczenia, w celu oceny na własną
odpowiedzialność, kosztu, wszelkich ryzyk i wszystkich czynników koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące
związane z demontażem i montażem windy.

6. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.

7. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert (21.06.2021r.) - do
dnia 20.07.2021r.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty
1) Maksymalna wartość zamówienia wynosi 160 000,00 zł brutto (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych
brutto).
2) Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza Ofertowego. Oferta powinna być
sporządzona w języku polskim. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę, zostaną odrzucone.

9. Termin składania i otwarcia ofert
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem :
- poczty na adres: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół
Chrześcijańskich, Przytocko 39, 77-230 Kępice z dopiskiem „Oferta na dźwig osobowo-towarowy
dla DPS w Przytocku”,
- pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres: dpsprzytocko@gmail.com,
- osobiście na adres: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół
Chrześcijańskich, Przytocko 39, 77-230 Kępice – biuro pok. 128 w godz. od 07:00 do 15:00.
2) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r.,
do godz. 11.00.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2021 r., o godz. 11.30
4) Otwarcie ofert jest niejawne.
5) Oferta złożona po upływie terminu do jej złożenia nie zostanie wzięta pod uwagę.
10. Opis sposobu obliczenia ceny (podatek VAT, winien być zgodny z obowiązującymi
przepisami podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert).
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru Oferty,
jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie brutto i nie może przekroczyć kwoty 160 000,00 zł.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca
po przecinku.
4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą
dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług
(VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto podaną cyfrowo a słownie, jako wartość
właściwa zostanie przyjęta cena brutto podana słownie.
11. Opis preferowanych przez zamawiającego, lecz nie decydujących kryteriów oceny oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Lp
1
2

KRYTERIA:
Cena (C)

WAGA:
80 %

Okres gwarancji (G)

20%

RAZEM:

100%

Zastosowane wzory do obliczania punktowego:
Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto (C):
Kryterium oceniane według informacji podanych w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
najniższa cena ofertowa brutto oferowana spośród
wszystkich ofert podlegających ocenie
liczba punktów oferty cenowej = ----------------------------------------------------------------- x 80 % x100
cena ofertowa brutto zaoferowana w badanej ofercie

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagane kryteria
przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
Kryterium 2 – Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (G):
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
W kryterium „okres gwarancji” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w
formularzu ofertowym (załącznik nr 1A do specyfikacji). Oceniana będzie całkowita liczba lat
począwszy od 3 letniego okresu gwarancji w następujący sposób. Jeżeli wykonawca zaoferuje:
a. 3 letni okres gwarancji - otrzyma 0 punktów,
b. 4 letni okres gwarancji - otrzyma 10 punktów,
c. 5 letni okres gwarancji i dłuższy - otrzyma 20 punktów.
Zgodnie z powyższym opisem oferta z najdłuższym okresem gwarancji, tj. wynoszącym co
najmniej 5 lat otrzyma największą ilość 20,00 punktów, oferty z okresem wynoszącym 4 lata –
10,00 punktów oraz 3 lata – 0 punktów.
UWAGA:
Okres gwarancji należy wskazać w pełnych latach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres
gwarancji krótszy niż 3 lata lub w przypadku uzupełnienia niezgodnego z powyższą instrukcją
oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
W przypadku braku skazania (nie wypełnienia) w formularzu ofertowym okresu gwarancji,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 3 lat.
2) Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + G , gdzie:
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3) W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane
do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
12. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
2. Przetarg może zostać unieważniony bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania
przyczyny.
3. Przetarg jest ważny także wtedy gdy wpłynęła tylko jedna poprawna oferta.
4. Jeżeli oferent działa przez pełnomocnika konieczne jest złożenie oryginału pełnomocnictwa z
podpisem notarialnie poświadczonym; nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych radcy prawnemu
lub adwokatowi.
5. Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy
„Prawo zamówień publicznych”.
6. Zamawiający zawiera umowę z wybranym oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Zamawiający, może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
złożono tylko jedną ofertę.

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Pozostali oferenci zostaną
niezwłocznie poinformowani, że ich oferta nie została wybrana.
9. Wykonawca, o którym mowa w ust. 8, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych
w projekcie umowy.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych albo
unieważnić postępowanie.
11. Minimalny termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 60 dni od dnia
zatwierdzenia wykonania tego przedmiotu i prawidłowego wystawieniu faktury VAT.
12. Zamawiający dostarczy zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (US) i składkach (ZUS) –
data wystawienia zaświadczenia nie może przekroczyć 30 dni.
14. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest
Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, ul. Salezjańska 4, Kopiec, 42-125 Kamyk
2. Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia organizowanego przez
Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, ul. Salezjańska 4, Kopiec, 42-125 Kamyk, e-mail:
wizytator2@gmail.com dla Domu Pomocy Społecznej, Przytocko 39, 77-230 Kępice.
3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się poprzez e-mail: jumperas7@gmail.com
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
wyłonienia najkorzystniejszej oferty do zamówienia, a przypadku zawarcia umowy do jej realizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja w związku z prowadzeniem postępowaniem o wybór najkorzystniejszej
oferty oraz realizacji umowy w tym dla Zamawiającego i Nabywającego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu ofertowym, niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku w postępowaniu o wybór
najkorzystniejszej oferty ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
15. Załączniki
- załącznik nr 1 - formularz oferty,
- załącznik nr 2 - szczegółowy opis parametrów techniczno-funkcjonalnych dźwigu osobowotowarowego,
- załącznik nr 3 - projekt umowy.

