
 

 

 

Kraków, dnia 15.03.2023 r. 

BIR.7013.13.2023                

 

 

                                                                        Zapytanie cenowe 

Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na kontrastowe 
oznaczenie stopni na schodach w ramach projektu ,,Dostępny samorząd-granty’’ realizowany 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Usługa będzie realizowana w 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie Osiedle Szkolne 8 
32-085 Giebułtów. 

I. Informacje o Zamawiającym :      
Powiat Krakowski 

Al. Słowackiego 20                                                                                                                                                     
30-037 Kraków                                                                                                                                                               
NIP 6772364194 

II. Tryb  udzielenia  zamówienia:  
Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych 
(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP).  

III.  
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Wykonanie kontrastowego  oznaczenia stopni na schodach. 
DOTYCZY POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z PROBLEMAMI WZROKU. Obecnie 
schody wewnętrzne w budynku Szkoły nie są oznaczone kontrastowo w żaden sposób. Są 



 

 

jednobarwne i stanowią poważną barierę dla osób z problemami wzroku, która może skutkować 
wypadkami. Aktualny stan schodów w budynku Szkoły nie spełnia wymogów, zgodnie z którymi 
w budynkach użyteczności publicznej schody powinny być oznaczone na dwa sposoby: 
wizualnie – kontrastowo oznaczone krawędzie stopni oraz poprzez zmianę faktury, odcienia lub 
barwy wszystkie krawędzie stopni należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o 
szerokości 5 cm umieszczonego wzdłuż całej krawędzi stopni w poprzek biegu zarówno na 
stopniu jak i podstopnicy kontrast barwny C oznaczeń montowanych na krawędziach nie 
powinien być mniejszy niż 70%. Po przeprowadzeniu obmiarów schodów wewnętrznych 
zaplanowano oznakowane kontrastowe w wymiarze 225 metrów bieżących. Wykonanie 
oznakowania znacznie wpłynie na podniesienie dostępności dla osób z problemami wzroku. 
Oznakowanie schodów zostanie wykonane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. 
Wincentego Witosa w Giebułtowie Osiedle Szkolne 8 32-085 Giebułtów. Montaż 
kontrastowych oznaczeń stopni na schodach zostanie wykonany za pomocą taśm 
samoprzylepnych. Pas będzie umieszczony na poziomej i pionowej części schodów. Dzięki 
temu pasy będą widoczne przy wchodzeniu po schodach i przy schodzeniu z nich. Będzie to 
element przenośny, nie związany z nieruchomością w sposób trwały. 

 

Przedmiotem zamówienia jest złożenia oferty cenowej ,,Dostępny samorząd-granty’’ 
realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Usługa będzie 
realizowana w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie 
Osiedle Szkolne 8 32-085 Giebułtów. 

 
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:  
 
- elastyczna taśma tworzywowa z powłoką mineralną zapewniającą odporność na poślizg. 
- o parametrach grubość 0,9 mm, szerokość 50mm 
- odporność na ścieranie, czynniki atmosferyczne, chemiczne, promieniowanie UV. 
Powierzchnia mineralna zapewnia 
- wymóg  zgodności z normą DIN 51130: R13 
- Kolor RAL – 1023 
- montaż przy krawędziach stopni zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 
 
 
 



 

 

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela: p. Jarosław Wierzba                                  
telefon: 502 533 729 

Termin realizacji zamówienia: 
Realizacja zamówienia do : 23.05.2023 r. 

V. Termin składania ofert   
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 17.03.2023 r. 

VI. Rozstrzygnięcie postępowania: 
 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o jedno kryterium:  
a) najniższa cena: 100% 

 
2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie uczestników postępowania o jego 

wyniku.  
 

3. Prosimy o złożenie oferty cenowej wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej 
podpisem elektronicznym (profil zaufany, podpis kwalifikowany) na adres 
bir@powiat.krakow.pl  

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r. 

Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Otrzymują:  

1 x Adresat 

1 x a/a 

Załączniki: 

1 x wzór oferty  

mailto:bir@powiat.krakow.pl


 

 

O F E R T A 
______________________ 

 

Złożenia oferty cenowej na wykonanie kontrastowych oznaczeń stopni w ramach 
projektu ,,Dostępny samorząd-granty’’ realizowany przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Usługa będzie realizowana w 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie Osiedle 
Szkolne 8 32-085 Giebułtów. 

 

 

I. DANE WYKONAWCY 

1. Nazwa: 

....................................................................................................................................................................

.......................................... 

....................................................................................................................................................................

.......................................... 

Adres:  

....................................................................................................................................................................

........................................... 

....................................................................................................................................................................

........................................... 

2. Osoby reprezentujące: 

 a) .............................................................................................  stanowisko 

.............................................................................. 



 

 

 b) .............................................................................................  stanowisko 

............................................................................... 

3. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zamówienia: 

....................................................................................................................................................................

........................................... 

 

4. Konto bankowe Wykonawcy: 

....................................................................................................................................................................

............................................ 

5. Numer ewidencji podatkowej NIP 

....................................................................................................................................................................

............................................ 

6. Tel/faks 

………………………………………..………,email……….……………………………………………………………………….…

………………  

 

II. OFERTA 

 

1. Niniejszym składam/y ofertę na wykonanie kontrastowych  oznaczeń stopni w ramach 

projektu ,,Dostępny samorząd-granty’’ realizowany przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Usługa będzie realizowana w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie Osiedle 

Szkolne 8 32-085 Giebułtów. 



 

 

 

 

 

2. Cały zakres zamówienia zobowiązuję/my się wykonać za kwotę: 

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

................................ zł brutto      

słownie:......................................................................................................................................................

........................................ 

w tym należny podatek VAT lub podstawa zwolnienia z VAT: 

…………………………….………………………………….. 

 

Termin dostawy:…………………………………… 

 

 

 

 

 ..................................................................................... 

(podpis osób/y uprawnionych do 
składania oświadczeń woli) 

……………………….…, dnia ……………….. 2023 r. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                              KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie 
z Rozporządzeniem 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), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi 
z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Krakowski z 
siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e mail: 
zarzad@powiat.krakow.pl 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
telefonicznie pod numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail 
iod@powiat.krakow.pl 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu: 
- zawarcia oraz wykonania umowy zawartej przez Wykonawcę z Administratorem, na  
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności 
wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO.  

5. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane osobowe będą ujawnione są wyłącznie 
podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto 
mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Starosta Krakowski zawarł umowę na 
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 
przetwarzaniu, a także podmiotom, które świadczą usługi prawne.   

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
a następnie będą przechowywane w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego 
w Krakowie przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla danej grupy 
archiwalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. W przypadkach określonych przepisami prawa, Wykonawcy przysługują niżej wymienione 
uprawnienia: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

mailto:zarzad@powiat.krakow.pl
mailto:iod@powiat.krakow.pl


 

 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne,  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania, 
4) prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.   

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy 
z Administratorem.  

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji i profilowania.  

…………………………………………………………….……. 

                   (podpis Wykonawcy)  

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczam, że dopełniłem obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu podpisania Umowy. 

 

…………………………………………………………….….. 

                    (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 
1 Rozporządzenie 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 dyrektywny 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str.1) 

 



 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru 

telefonu lub adresu e-mail. Oświadczam, że jestem świadomy, iż podanie przeze mnie 

powyższych danych jest dobrowolne, jak również jestem świadomy o prawie do wycofania 

niniejszej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  

 

……………………………………………………. 

                                     (podpis Wykonawcy)   

 

   

 


