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Sucha Beskidzka, 08.06.2016 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny 

na roboty budowlane. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5 b, 
34-200 Sucha Beskidzka. 
2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: 
- Magdalena Radwan tel. 033 874 40 31 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5 b.  
3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz dostawa przenośnej rampy składanej o całkowitej długości 200 cm. 
Przedmiotowe zamówienie ma na celu dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i jest realizowane w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów 
PCPR w Suchej Beskidzkiej ” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, która stanowi załącznik do zapytania 
ofertowego.  
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, z którego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 
i usterek.  
Miejsce realizacji zamówienia: 
Budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.  

4. Przewidywany termin realizacji zamówienia 

od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2016 r. 

5. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

6. Warunki płatności 

Faktura Vat 

7. Inne istotne warunki zamówienia 

    Kryteria wyboru oferty – cena 100% 

8. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty: 

8.1. Ofertę należy złożyć w formie: 

pisemnej (osobiście w siedzibie PCPR w Suchej Beskidzkiej – dziennik podawczy, listownie na adres: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka), w nieprzejrzystej kopercie.  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także adnotację:  

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 

przy ul. Kościelnej 5b.  

8.2. Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz za  całość zamówienia. 

8.3. Ofertę na załączonym druku (zał. Nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2016 r., do godz. 10.00.
 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na innym druku niż wysłany do wykonawcy pod warunkiem, że 

zawiera ona elementy składowe zawarte w druku oferty. 

8.4. Oferty otrzymane po terminie ich składania, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

8.5. Okres związania ofertą: 30 dni 

9. Do oferty należy załączyć: 

a) formularz ofertowy (Załącznik nr 1); 

b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót  

                                                                                                                                          Dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej 

                                                                                                                                      mgr Krzysztof Cieżak 
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Załącznik nr 1 

 OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2016 r. dotyczące zamówienia publicznego realizowanego 

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych związane z: 

Wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Suchej 

Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna 

i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020.  

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ............................ zł 

obowiązujący podatek VAT ........................... %  

cena brutto ....................……….zł 

(słownie ........................................................................................................................) 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

4.  Termin gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót  

Załączniki: 

- Kosztorys ofertowy 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

                                                                                                                  (data i podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































Specyfikacja dla przenośnej  
rampy składanej dla osób niepełnosprawnych 

 
Przedmiotem specyfikacji jest przenośna składana rampa dla osób niepełnosprawnych o parametrach 
wskazanych poniżej: 
 
Długość maksymalna: 200 cm 
Szerokość wewnętrzna: 76 cm 
Waga: do 15 kg 
Nośność: 350 kg 
Szerokość po złożeniu: do 45 cm 
 
Rampa dla osób niepełnosprawnych powinna posiadać antypoślizgową powierzchnię zapewniającą 
przyczepność wszystkim rodzajom wózkom. Rampa powinna się składać w pół wzdłuż dłuższej 
krawędzi tworząc element o szerokości do 45 cm.  
 
Zamawiający wymaga aby do rampa dla osób niepełnosprawnych Wykonawca dołączył niezbędne 
dokumenty potwierdzające jej przystosowanie do transportu osób niepełnosprawnych.  




