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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Nazwa i adres wykonawcy:  …………………………………………… 
 

 
1. Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów 

 
Zaprasza do złożenia ofert na :  „Remont dźwigu osobowego w ZSO Nr 4”. 

2. Przedmiot zamówienia: Remont dźwigu numer fabryczny 9862097/2000, numer ewidencyjny UDT 312201084 - 

hydrauliczny osobowy w holu ZSO Nr 4. Producent dźwigu Schindler Polska, Ul. Postępu 12a, 02-676 Warszawa, 

udźwig 630 kg, ilość przystanków 5, rok produkcji 2000, badanie UDT ważne do stycznia 2020. 
Zakres prac obejmuje: 

- wymianę kompletnej aparatury sterowej (styczniki, przekaźniki, płyty elektroniki), 

-przystosowanie dźwigu do aktualnych wytycznych UDT (resurs), 

-wymianę panela dyspozycji, 

- wymianę kaset wezwań, 

- wykonanie ograniczenia dostępu, 

- wymianę przewodów zwisowych oraz instalacji 

- montaż nowego odwzorowania, 

- wymianę kasety jazdy rewizyjnej, 

- sprawdzenie i naprawa elementów konstrukcyjnych ramy kabiny, 

-wykonanie pomiarów elektrycznych i prób, 

- po wykonaniu prac opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

- przygotowanie wniosku z niezbędnymi załącznikami do UDT, 

- uczestniczenie w odbiorze UDT po zgłoszeniu przez szkołę, 

- sprawdzenie podłogi i jej ewentualna naprawa, 

- wykonanie badania modernizacyjnego, 

- przeszkolenie personelu z zakresu obsługi dźwigu i awaryjnego uwalniania osób, 

- inne prace wynikłe podczas remontu związane z w/w czynnościami konieczne do funkcjonowania dźwigu 

nieujęte powyżej. 

Osoba do kontaktu Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4 - Jan Deręgowski, tel: 790892002. 

3. Wymagania dotyczące:  
-kosztów eksploatacji: dostawa i wniesienie podzespołów do remontu do ZSO Nr 4 na koszt Wykonawcy, utylizacja 

elementów po remoncie dźwigu,  

 

-terminu wykonania zamówienia:  od 13 grudnia do 15 grudnia 2019, remont w dniach i w godzinach 

wyznaczonych przez ZSO Nr 4, termin wykonania może ulec zmianie, jeżeli będzie to konieczne ze względu na 

konieczność funkcjonowania szkoły. 

-parametrów technicznych: dostarczone podzespoły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, podzespoły muszą 

spełniać wymagania określone prawem i posiadać atesty, jeżeli są wymagane oraz zapewniać bezpieczne 

użytkowanie, remont dźwigu w oparciu o sprzęt, materiały i wykwalifikowaną kadrę Wykonawcy, Wykonawca 

wykona odpowiednią dokumentacje dotyczącą remontu oraz przygotuje wniosek do UDT wraz z niezbędną 

dokumentacją celem odbioru po wykonaniu remontu oraz nieodpłatnie będzie uczestniczył w odbiorze UDT. 

 

-funkcjonalności: dostawa podzespołów na koszt Wykonawcy, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne czynności 

przed odbiorem typu: próby, badania elektryczne i inne czynności konieczne do funkcjonowania i odbioru dźwigu. 

 

-terminu płatności: płatność 7 dni od dnia odbioru zakończenia remontu. 

-warunków gwarancji: minimum 12 miesięcy,  

 



-innych warunków realizacji zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty, 

negocjacji oferty, odrzucenia ofert bez podania przyczyny (nie przysługuje składającemu zwrot kosztów w przypadku 

nie wybrania oferty) i zamówienia mniejszego zakresu prac niż w zapytaniu. Wykonawca zabezpieczy teren prac w 

sposób uniemożliwiający dostęp do miejsca prac osobom postronnym,  

 

4. Miejsce i termin złożenia ofert: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie. 

Oferty przyjmowane są do 27 września 2019 roku do godziny 12: 00 oferty dostarczone po czasie nie będą 

brane pod uwagę. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zso4.resman.pl lub osobiście 

w sekretariacie ZSO Nr 4, oferty należy składać w kopertach z opisem: „Remont dźwigu osobowego w ZSO  

Nr 4” nie otwierać przed 27.09.2019 przed godz. 12:15” 

5. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena oraz spełnianie wymagań w zapytaniu ofertowym, oferty prosimy składać 

na druku obowiązującym w ZSO Nr 4 - oferta i oświadczenie RODO. 

 

Zamawiający skontaktuje się po wybraniu oferty wyłącznie z wybranym Wykonawcą. 
 

Podpis osoby upoważnionej, 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Pietrasz, Dyrektor ZSO Nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: wzór druku oferty i klauzula RODO 

 

mailto:sekretariat@zso4.resman.pl


 

 

TREŚĆ OFERTY 

 

Nazwa  wykonawcy :  

 

………………………… 

………………………… 
Tel: ………………………………….. 

 

NIP:  ………………………………,  

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:  

„Remont dźwigu osobowego w  ZSO Nr 4”. 

 

 

Za :wykonanie oraz materiały : 

 

Cena netto : ......................... 

 

Podatek VAT:..................... 

 

Cena brutto: .............................. zł 

 

Oferuje wykonania zamówienia na następujących warunkach:  

 

-koszty eksploatacji: ………………………………………………………………………………………..… 

 

 

-termin wykonania zamówienia: … ………………………………………………………………….…………………. 

 

 

-parametry techniczne: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

-funkcjonalność: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

-termin płatności : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

-warunki gwarancji:  …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

-inne warunki realizacji zamówienia:………………………………………………………………………………………. 

 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie RODO (klauzula informacyjna). 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej 

wskazanych warunkach. 

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

Dnia:  

………………………………………… 

               Podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

 

 

 



 
 

Załącznik do oferty. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z ubieganiem się o 

zamówienie „Remont dźwigu osobowego w  ZSO Nr 4”. 
 

 

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”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35- 64 

Rzeszów 

2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa. 

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z Regulaminu Zamówień Publicznych ZSO Nr 4 do kwoty 30 000 EURO. 

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiadają Państwo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 

3) 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 **; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Państwu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 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. 

Data i podpis Wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………….. 

 


