Rybnik, dnia 03.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik
e-mail: dorota.wieczorek@zs3.rybnik.pl
tel. 32 42 27081
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa schodołazu gąsienicowego do Zespołu Szkół nr 3
w Rybniku
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
- koszt dostawy zawarty w cenie produktu
- szkolenie z obsługi dla personelu w cenie produktu
- dostawa urządzenia pod wskazane miejsce wraz z uruchomieniem i szkoleniem
w zakresie obsługi urządzenia
- udźwig 160 kg ( +/- 5%)
- schodołaz wyposażony w rampy/ najazdy umożliwiające transport wszystkich
wózków inwalidzkich
- schodołaz wyposażony w automatyczne kółka ułatwiające manewrowanie
- gwarancja 24 miesiące
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- wymiary spocznika I : 250 x 135 cm
II: 256 x 146 cm
- szerokość schodów I: 107 cm
II: 115 cm
- wysokość stopni 15-16 cm
- waga urządzenia max. 49 kg

- maksymalny kąt nachylenia 35 st.
- zasięg 1000 stopni na jednym naładowaniu baterii
- wbudowana ładowarka
- 3 prędkości pracy
- dioda LED wskazująca kierunek ruchu

3. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem
zamówienia i wykonać na tej podstawie ofertę cenową.
4. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca jest zoobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony
schodołaz gąsienicowy.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia złożenia zamówienia
3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze
zamówienie, dokonywane będą w PLN.
5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena 100%
2. W terminie do dnia 14.10.2019 wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 13 października 2019 roku do godziny 15:00.
2. Ofertę należy złożyć:
a) elektronicznie na adres: dorota.wieczorek@zs3.rybnik.pl, albo
b) osobiście - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
c) pocztą na adres zamawiającego:
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
ul. Orzepowicka 15a
44-217 Rybnik
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Dorota Wieczorek (tel. 32 4227081)
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a) formularz ofertowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
b) oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

