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Ogłoszenie o zamówieniu  
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Ogłoszenie z dnia 15 lipca  2014  r.  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu zamawiającego drabiny platformowej 

z regulowaną wysokością platformy roboczej o maksymalnej wysokości pracy do ok. 4,30 m. 

 

1. Opis przedmiot zamówienia  

 

1) Drabina winna posiadać: 

- platformę roboczą o wymiarach nie mniejszych niż 0,65 m x 0,40 z poręczą zabezpieczająca 

pracownika z trzech stron oraz dodatkowym zabezpieczeniem na wysokości kolan, 

- regulację wysokości drabiny (położenia platformy) w zakresie od minimum 1,30 m do 2,40 m  

(co szczebel – 5 lub więcej zakresów), 

- ilość szczebli wraz z platforma nie mniejsza niż 9, 

- kółka, pozwalające na łatwe przesuwanie drabiny, także w pozycji rozłożonej, 

- dwie rozkładane  boczne podpory poprawiające stabilność drabiny w trakcie pracy, 

- dwie belki stabilizujące na dolnych końcach drabiny, 

- stopki drabiny oraz stopki podpór bocznych wykonane z tworzywa sztucznego, 

- rozłożenie drabiny winno być łatwe – poręcze i barierki automatycznie blokują się po rozłożeniu, 

- wymiary drabiny po złożeniu nie większe niż 2,80 x 0,85 x 0,40 m, 

- drabina winna być wykonana ze metali lekkich np. stopów aluminium, 

- drabina winna być wykonana zgodnie z normą EN – 131 (wykonana wg najnowszych, 

europejskich standardów dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości). 

 

2) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczona drabinę na czas nie krótszy niż 60 m-ce. 

3) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję 

     bezpiecznego korzystania z drabiny w języku  polskim, dokumenty potwierdzające udzielone 

      gwarancje oraz Deklaracja Zgodności z Normą .  

2. Sposób obliczenia ceny oferty: 

 

Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu, wraz z kosztami transportu 

przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159. 

Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez podatku VAT) i wartość brutto 

z doliczeniem podatku VAT.  

 

3. Wymagane dokumenty:  

1) Formularz oferty. 

2) Opis przedmiotu zamówienia z  fotografię lub katalog    

 

4. Termin związania z ofertą – 15 dni  

 



5. Termin wykonania  zamówienia –   2 tygodnie od daty złożenia zamówienia   

 

6. Kryteria oceny ofert 
100% cena – oferta z najniższą ceną.   

 

7. Termin składania ofert  - 22.07.2014 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na formularzu 

ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis  

„ Oferta – Drabina platformowa ” Nie otwierać przed dniem  22.07.2014 r., godz.10.00. 

Sprawę prowadzi Renata Markiewicz  

 

8. Osoba do kontaktów: Wszelkie pytania dotyczące realizacji usługi proszę kierować do 

zastępcy kierownika ZUOK  Zbigniewa Czyżniewskiego – Tel. 691 150 088 

 

9. Informacja prawna  

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat 

wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby 

uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako 

najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub 

zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  


