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Załącznik nr 5 

do Regulaminu zamówień publicznych 

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie 

Znak: BPŚ.041.15.2022.IV 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych 
 

Gmina Staszów 
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, 

www.staszow.pl 
 

Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych 

(komórka organizacyjna Urzędu) 

 

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04 

e-mail: biuro@staszow.pl 

adres strony internetowej postępowania:  www.bip.staszow.pl 

 

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

 

„Doradztwo w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia dostępności w ramach 

przedsięwzięcia grantowego pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu 

Miasta i Gminy w Staszowie” w ramach programu „Dostępny samorząd – granty” 

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Rodzaj zamówienia: usługa  
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest 8 godzin doradztwa w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia 

dostępności w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Likwidacja barier architektonicznych  

w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 
 

1. Usługa doradztwa dotyczy poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez 

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób  

z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie i doradztwo w spełnieniu wymogów dostępności 

określonych w ustawie o dostępności, które zgodnie z założeniami projektu realizowane mają 

być poprzez:  

a) zapewnienie właściwej informacji o rozkładzie pomieszczeń osobom 

z niepełnosprawnościami poprzez zakup i montaż planu tyflograficznego – 1 szt, 

b) zapewnienie właściwej informacji osobom niedosłyszącym poprzez zakup i montaż pętli 

indukcyjnej – 1 szt, 

c) analizy stron internetowych pod kątem dostępności standardów WCAG 2.1. – 11 stron 

internetowych jednostek organizacyjnych gminy Staszów: http://zpo1.staszow.pl/;  

http://zs2.staszow.pl/; http://sp3.staszow.pl/; http://zpomostki.staszow.pl/; 

http://przedszkole8.staszow.pl/; http://przedszkole3.staszow.pl/; 

http://www.staszow.pl/
mailto:biuro@staszow.pl
http://zpo1.staszow.pl/
http://zs2.staszow.pl/
http://sp3.staszow.pl/
http://zpomostki.staszow.pl/
http://przedszkole8.staszow.pl/
http://przedszkole3.staszow.pl/
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http://zpokoniemloty.staszow.pl/; http://zpokurozweki.staszow.pl/; http://zsczajkow.staszow.pl/; 

http://zpowiazownica.staszow.pl/; http://jutrzenka.staszow.pl/. 

 

2. Usługa prowadzona będzie w Urzędzie Miasta i Gminy  stacjonarnie lub on-line. 

 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień : 

72600000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego 

72266000-7 -Usługi doradcze w zakresie oprogramowania 

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne 

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać: 

 osobiście - w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie,  

ul. Opatowska 31, pok. nr 215 

 telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 16, 

 e-mailem: joanna.jarosz@staszow.pl 

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  

1. Ewa Kondek – Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Finansowych 

2. Joanna Jarosz – Inspektor Biura Pozyskiwania Środków Finansowych 

 

3. Termin wykonania zamówienia:  

 

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia – do 10 dni od podpisania umowy. 
 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne 

doświadczenie dla wykonania przedmiotowego zamówienia: 

- zrealizowali co najmniej jedną usługę doradczą polegającą na doradztwie w prowadzeniu 

działań na rzecz zapewnienia dostępności w okresie ostatnich dwóch lat, potwierdzone 

dokumentami, że zostały wykonane z należytą starannością – wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia wraz z oferta dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. usług 

(referencje lub inne dokumenty). 

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). 

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie 

wybrana jako oferta najkorzystniejsza.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania o uzupełnienie dokumentów na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku ich nie złożenia lub jeżeli złożone 

dokumenty zawierają błędy do poprawy. Do poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub 

rachunkowej w treści złożonej oferty, w przypadku poprawy oczywistej omyłki rachunkowej  

z konsekwencjami dokonanej poprawy. Powyższe poprawy omyłek nie mogą prowadzić do 

negocjacji treści złożonej oferty. 

W przypadku odstąpienia, przez Wykonawcę od podpisania umowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zawarcia umowy z wykonawcą, 

którego oferta jest kolejną w rankingu ofert. 
 

Kryterium oceny ofert – cena 100% 

 

http://zpokoniemloty.staszow.pl/
http://zpokurozweki.staszow.pl/
http://zsczajkow.staszow.pl/
http://zpowiazownica.staszow.pl/
http://jutrzenka.staszow.pl/
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6. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, 

ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście lub e-mailem na adres biuro@staszow.pl  

w terminie do dnia 24.11.2022 r. do godz. 14.00. 

 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – wzór w załączeniu do 

niniejszego zaproszenia.  

 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*: 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana/ udostępniona: na stronie 

internetowej www.bip.staszow.pl. 

 

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy 

telefonicznie, którego ofertę wybrano.  

 

 

 

Staszów, dnia 17.11.2022 r.              Zatwierdził: 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 

/-/ dr Leszek Kopeć 

 

mailto:biuro@staszow.pl
http://www.bip.staszow.pl/

