
 
Inowrocław, 04.07.2021 r. 

 

Rozeznanie rynku w ramach projektu  

pn. „Dom Dziennego Pobytu - Bursztynowy Senior” 
 

 

1. Zamawiający: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy,  

ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław, NIP 670628165, REGON 000457946. 

2. Dotyczy: dostawy i montażu platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych  

oraz z trudnościami w poruszaniu. 

3. Termin realizacji: dostawa i montaż platformy powinien nastąpić do terminie do 27.08.2021 r. 

4. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu  

o rozeznanie rynku zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Do składania ofert upoważnione są podmioty uprawnione do świadczenia przedmiotowej usługi. Z 

uwagi na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich, jak również zapisów 

regulaminu konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wyboru (w pierwszej kolejności) Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES). 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Przedmiot rozeznania rynku: 

Przedmiotem rozeznania jest dostawa i montaż platformy przyschodowej dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz z trudnościami w poruszaniu o następujących parametrach technicznych: 

 

Wersja: wewnętrzna, bez zakrętów 

Najazd: boczny  

Tor jezdny: prosty 

Ilość przystanków: 2 przystanki 

Składanie podestu: automatyczne 

Zjazd awaryjny: elektryczny 

Udźwig: min. 225kg 

Głośność pracy: do 60 [dB] 

Długość toru jezdnego: do 3m 

Przywołanie: 2 kasety radiowe na przystankach 

Rozmiar platformy: dostosowany do szerokości miejsca montażu 

Malowanie: w kolorze dopasowanym to otoczenia 

Montaż do: ściany 

Sterowanie na platformie: pilot na kablu spiralnym 

Automatyczne składanie/rozkładanie 

Antypoślizgowy podest 

Barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu 

Blokady na platformie i kasetach przywoławczych 

Przycisk awaryjny na platformie 

Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd 

 

Do oferty należy załączyć specyfikację oferowanej platformy. 



 
Wymagania dodatkowe: 

1. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania  

w obiektach użyteczności publicznej. 

2. Wykonawca wykona ewentualne prace budowlane związane z przygotowaniem miejsca 

montażu. 

3. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonawczą i wspomoże 

Zamawiającego w uzyskaniu dopuszczenia platformy do użytkowania przez wymagane 

instytucje (m.in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu 

rejestracyjnym UDT. 

4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez 

Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy. 

5. W celu prawidłowej wyceny 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. 

Powyższe jest możliwe w dniach roboczych po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu z 

Zamawiającym. 

6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Serwis i konieczna konserwacja urządzenia  

w okresie gwarancji wliczona jest w koszt zadania. 

 

Osoba do kontaktu:  

1. Henryk Sobczak, tel. 506 570 903, e-mail: sobczak_henryk@wp.pl 

2. Przemysław Byś, tel. 780 117 889, bys@pte.bydgoszcz.pl 

 

Termin i miejsce składania oferty: 

Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 09.07.2021 r. na adres: inowroclaw-

kolkarolnicze@wp.pl lub do siedziby Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Bydgoszczy ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław z dopiskiem (w temacie maila lub na kopercie) 

„Dostawa platformy przyschodowej”. 

 

  



 
Formularz oferty 

 na dostawę i montaż platformy przyschodowej 

pn. „Dom Dziennego Pobytu - Bursztynowy Senior 

 

 DANE OFERENTA   

 Nazwa firmy:   Adres siedziby: 

     

 Telefon:   E-mail: 

     

 REGON:   WWW: 

     

 NIP:   Reprezentant: 

    (osoba uprawniona do złożenia oferty) 

    

 OSOBA DO KONTAKTU   

 Imię i nazwisko:   

     

 Telefon:   E-mail: 

   

 PRZEDMIOT OFERTY  CENA W ZŁ BRUTTO 

 
Dostawa i montaż platformy przyschodowej 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia: 
 

1. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z zakresem określonym w treści rozeznania 

rynku.  

2. Reprezentuję podmiot prowadzący działalność usługową w zakresie zgodnym z przedmiotem 

niniejszego postępowania oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3. Oświadczam, że reprezentuję podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego w 

przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą. 

5. Oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty jej złożenia.  

6. Do oferty należy załączyć specyfikację oferowanej platformy. 

 

 

………………………………………………… 



 
(data, podpis, pieczęć) 


