
                                                                      

 

 „Ku samodzielności – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu” 
współfinansowanym  przez PFRON w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” 

Lublin,06.07.2020 

Zapytanie ofertowe  

 W związku z realizacją projektu „Ku samodzielności – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu” współfinansowanym przez PFRON w ramach 
konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” – pierwszy okres realizacji, Krajowe 
Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności zrealizuje następujące zamówienie: 

 

„ZAKUP I DOSTAWA SCHODOŁAZU KROCZĄCEGO typu LIFTKAR PT UNI 160 – 1 SZTUKA” 

 

Zamawiający: 

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE 
ul. Droga Męczenników Majdanka 20  
20-319 Lublin 
NIP: 946-21-60-323 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Schodołaz kroczący typu LIFTKAR PT UNI 160  – 1 sztuka 
Schodołaz powinien posiadać:  
-  możliwość transportu jednej osoby na różnego typu wózku inwalidzkim; 
- antypoślizgowy uchwyt; rączki pokryte materiałem antypoślizgowym; 
- regulowana wysokość uchwytu dla opiekuna 
- udźwig minimum 160 kg 
- zasięg akumulatora: 2 piętra 
- możliwość manewrowania na półpiętrze o wymiarach 2,8 m  x 1,3 m 
- możliwość poruszania się po schodach o szerokości 1,4 m i wysokości stopni 16 cm 
- możliwość bezpiecznego poruszania się po schodach obłożonych terakotą 
- minimalne zabezpieczenia: pas bezpieczeństwa, zaczepy zabezpieczające wózek, system hamulcowy 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego fabrycznie nowy schodołaz, wolny od 
wad, zamontować go i uruchomić, przekazać Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskich, 
przeszkolić pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia 

3. Termin wykonania zamówienia do: 31.08.2020 r. 
4. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty odbioru bezusterkowego urządzenia 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatną obsługę serwisową w ramach udzielonej gwarancji 
6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty dostawy i przedłożenia faktury 
7. Dostawa w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00  na adres  20-530 Lublin, ul. Radości 8, piętro I 

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela: Iwona Mróz telefon 884 355 955 
 
Oferty należy złożyć drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2020 r. do godziny 12:00 na 
adres: kta.lublin@wp.pl 
Oferta powinna zawierać cenę brutto za sztukę (cena zakupu i dostawy do Zamawiającego) 
Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Lublinie informuje, iż złożenie oferty nie rodzi po stronie składającego 
ofertę jakichkolwiek roszczeń o zawarcie umowy/złożenie zlecenia, ani nie gwarantuje jej zawarcia/złożenia 
zlecenia.  
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„Ku samodzielności – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu” 
współfinansowanym  przez PFRON w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY DANE WYKONAWCY 

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………….…                                      

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

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

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

Tel:………/…………………………………………………, fax: ………/……………………………………………….. 

NIP …………………………………………………………., REGON …………………………………………………….  

KRS lub wpis do ewidencji dział. gospodarczej: 

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

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia: 

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

 Nawiązując do zapytania ofertowego na zakup i dostawę schodołazu kroczącego typu LIFTKAR PT 

UNI 160 – 1 sztuka w ramach realizacji projektu „Ku samodzielności – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu” współfinansowanego przez PFRON w ramach 

konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, składamy niniejszą ofertę, 

oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zamówienia.  

1. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację zamówienia wynosi: 

 

Cena brutto: …………………………………………………… zł, 

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

2. Termin realizacji zamówienia: ......................................................................................................................... 

 (maksymalnie do dnia 31.08.2020 r. - zgodnie z terminem zawartym w ogłoszeniu) 

 

I. Oświadczam, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji 
oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia. 
II. Oświadczam, że przedmiot zamówienia, który oferujemy Zamawiającemu jest fabrycznie nowy i wolny od 
obciążeń prawami osób trzecich, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i spełnia wymagania norm 
stosowanych w Polsce oraz norm europejskich i potwierdzamy, że posiada jakość wymaganą przez 
Zamawiającego. 
III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, zawierającą informacje niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  
IV. Zapewniamy spełnienie wszystkich zawartych w Załączniku nr 1.2 do zapytania ofertowego wymagań 
dotyczących realizacji zamówienia. 
V. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym. 
VI. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
INFORMACJA Z ART. 13 RODO 



                                                                      

 

Zamawiający jest administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 

RODO - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z 
KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Lublinie z siedzibą 
20-319 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 20 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem w ramach zapytania ofertowego  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu Ku samodzielności – Kompleksowe wsparcie 
terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu”  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Ku samodzielności – 
Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu”  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących w/w osób jest wymogiem 
związanym z udziałem w postępowaniu w ramach zapytania ofertowego; konsekwencją niepodania określonych 
danych jest odrzucenie oferty jako nieważnej; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych 1); 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2);   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w/w uznają, że przetwarzanie danych 

osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 
Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

 

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

            (miejsce, data)                          (czytelny podpis zawierający imię i nazwisko) 



                                                                      

 

„Ku samodzielności – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu” 
współfinansowanym  przez PFRON w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” 

 

Załącznik nr 2. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: − uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 

cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

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

            (miejsce, data)                          (czytelny podpis zawierający imię i nazwisko) 

 

 * Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym 

upoważnieniu 


