
 Miechów, 28.10.2022r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie zaprasza do składania ofert i przedstawienia ceny na 

zakup i dostawę schodołazu umożliwiającego osobom na wózku inwalidzkim 

pokonywanie barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie. 

Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych ( U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego urządzenia typu schodołaz 

gąsienicowy umożliwiającego osobom na wózku inwalidzkim pokonywanie barier 

architektonicznych. 

Ogólne wiadomości dotyczące miejsca użytkowania urządzenia: 

Zastosowanie urządzenia Wewnątrz budynku. 

Obsługiwany zasięg Wewnątrz budynku: Parter - I piętro - II piętro (oraz trasa 

powrotna). 

Charakterystyka klatki 

schodowej 

Wysokość stopni 15 cm 

Głębokość stopni – 29 cm 

Szerokość klatki ( światło przejścia) – 145 cm 

Schody z płytek . 

 

Dane techniczne przedmiotu zamówienia: 

Ogólny opis urządzenia Fabrycznie nowe urządzenie do transportu osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 

różnego typu (aktywne, ręczne, z napędem elektrycznym itp). 

Waga urządzenia do 50 kg 

Udźwig: min. 130 kg  

Przestrzeń manewrowa: ok.97x97 cm 

Kierunek biegu – przód, tył. 

Gwarancja – min. 24 miesiące 

Instrukcja obsługi w języku polskim. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy schodołaz 

wraz z niezbędnym osprzętem, wolny od wad oraz wykonać jazdę testową obejmującą 

zasięg obsługi wskazany w przedmiocie zamówienia. Przekazać osobie wskazanej 

przez Zamawiającego instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim oraz przeszkolić 

pracownika w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia oraz sporządzić protokół 

z przedmiotowego szkolenia. Zamawiający będzie wymagał stosownych atestów 

i certyfikatów, które dopuszczają schodołaz do użytku. 

 

3. Dostawa zakupionego schodołazu musi nastąpić do miejsca przeznaczenia, tj.: Zespół 

Szkół Nr 1, ul. Racławicka 23, 32- 200 Miechów. 

 

4.  Gwarancja min. 24 m-ce od daty zakupu. 

 

 

 

Napęd Silnik elektryczny (akumulatorowy) gąsienice wykonane z gumy 

zapewniające przyczepność, niepozostawiające śladów na 

powierzchni,. 

Zasilanie 12V - 24 V przy pomocy akumulatora/ówładowarka elektroniczna 

zasilana bezpośrednio z sieci 220-230 V. Urządzenie winno być 

wyposażane w diodę informującą o stanie naładowania 

akumulatorów. 

Prędkość Wartości minimalne w górę, w dół – 4,5-5 m/min 

Sterowanie Panel sterowania umieszczony na kolumnie sterowniczej, 

Przyciski do sterowania umieszczone na panelu sterowania 

w zasięgu ręki. Obsługa urządzenia przez 1 osobę. 

Zabezpieczenia Kontrolery bezpieczeństwa i blokady na drążku sterowniczym 

pozwalajcie zatrzymać urządzenie w przypadku zagrożenia. 

Wskaźnik kąta nachylenia schodów  

Awaryjny przycisk STOP  

 

Mocowanie wózków do urządzenia za pomocą zapięć, uchwytów 

lub innych elementów mocujących.  

Certyfikaty Schodołaz stanowiący przedmiot zamówienia powinien posiadać 

znak bezpieczeństwa CE . 



III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Informacje o szacunkowej wartości zamówienia należy przesłać na adres e-mail: 

ekonomik.miechow@gmail.com w terminie do 10.11. 2022 r. do godz. 15:00. 

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 

w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie 

zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych ( U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

 

2. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji zamówienia: 7dni od podpisania umowy 

 

V.  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie jest Pan/ Pani 

Beata Błaszczyk, tel. kontaktowy 662 292 386. 

VI. VI. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie ceny brutto. 

 

* Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie 

przed złożeniem oferty celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w przedmiocie 

zamówienia (w tym zakresu obsługi i dostosowania urządzenia do potrzeb szkoły). 
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