
 

 

Oferta Techniczna na potrzeby 

Oceny kryterium dostępności.  

Dokument składany wraz z ofertą! 

W celu zbadania oferty Wykonawcy w kryterium dostępności, Wykonawca zobligowany jest do 

złożenia wraz z ofertą opracowania zawierającego przygotowany przez Wykonawcę opis działań i 

rozwiązań mających na celu wdrożenie rozwiązań technicznych poprawiających dostępność dla osób 

z niepełnosprawnościami. Opracowanie to będzie zwane dalej Ofertą techniczną. Oferta techniczna 

sporządzona przez Wykonawcę będzie podlegała ocenie w zakresie poniższych koncepcji 

(programów) zapewniających podniesienie określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia standardu 

wykonania. Oferta techniczna Wykonawcy stanowić będzie integralną część umowy zawieranej z 

wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Wykonawcą, wobec tego Wykonawca będzie 

związany proponowanymi rozwiązaniami i odpowiedzialny wobec Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca decyduje się na standardowe rozwiązanie zaproponowane w dokumentacji 

projektowej to nie musi składać oferty technicznej a jego oferta zostanie oceniona na zero punktów w 

tym kryterium. 

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium dostępności: 

Kryterium dostępności podzielone jest na 4 Podkryteria: 

 

Podkryterium 1. „pętla indukcyjna” – min. 0- max. 6 pkt; 

Aspekty podlegające ocenie w danym Podkryterium 

 ☐ System FM – 3  pkt. 

 ☐ pętla indukcyjna – 6 pkt. 

(UWAGA: wybór jednokrotny, punktacji nie sumuje się. W przypadku nie zaznaczenia oferta podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5) 

Definicje i wyjaśnienia: 

System FM - wykorzystuje technologię radiową FM przesyłając droga radiową dźwięk  

z mikrofonu wykładowcy do odbiornika połączonego z aparatami słuchowymi. 

Pętla indukcyjna jest to urządzenie współpracujące z indywidualnymi aparatami słuchowymi. 

Proszę zaznaczyć a poniżej opisać wybrane rozwiązanie podać nazwę, model, typ, oraz zaznaczyć na 

kartach instrukcjach, deklaracjach wymagane właściwości wpisać nr stron odwołujących się do 

parametrów, podać dokładne adresy stron (linki) do potwierdzenia wymaganych parametrów. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..  

Na potwierdzenie systemu Wykonawca dołącza odpowiednie etykiety: deklarację zgodności lub kartę 

produktu w celu potwierdzenia zgodności wykonania pętli indukcyjnej z normą EN 60118-4 lub polską 

normą PN EN 60118-4:2015 lub równoważną. 



 

 

Dokumenty składane wraz z ofertą! 

 

Podkryterium 2 „Parametry jakościowe” – min. 0- max. 8 pkt; 

 ☐ wolnostojący system z pętlą indukcyjną do stosowania przy ladzie - 4  pkt. 

 ☐ system z pętlą indukcyjną do małych pomieszczeń od 50m2 do 120m2- 8 pkt. 

 

Definicje i wyjaśnienia: 

System z pętlą indukcyjną do małych pomieszczeń od 50m2 do 120m2 to odpowiednie do sal 

konferencyjnych, poczekalni, sali telewizyjnych, urządzenie elektroniczne w którego skład wchodzi 

minimum: wzmacniacz, który posiada przykręcane podłączenia; obudowa metalowa do instalacji 

ściennej na stałe; wewnętrzne sterowniki zasilania, poziomu oraz tonu. 

Proszę zaznaczyć a poniżej opisać wybrane rozwiązanie podać nazwę, model, typ, oraz zaznaczyć na 

kartach instrukcjach, deklaracjach wymagane właściwości wpisać nr stron odwołujących się do 

parametrów, podać dokładne adresy stron (linki) do potwierdzenia wymaganych parametrów. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..  

 

Podkryterium 3 „oznakowanie pętli” – min. 0- max. 2 pkt; 

oznaczenie pomieszczenia za pomocą standardowego piktogramu: 

 ☐ TAK – 2 pkt. 

 ☐ NIE – 0 pkt. 

 

Definicje i wyjaśnienia: 

Oznakowanie przed wejściem do pomieszczenia, wewnątrz pomieszczenia i na tablicy informacyjnej 

międzynarodowym symbolem Systemu Pętli Induktofonicznej – przekreślone ucho. 

(Punkty przyznawana tylko i wyłącznie w przypadku wyboru podkryterium 1 i 2). 

 

Podkryterium 4 „oznakowanie kontrastowe schodów” - min. 0- max. 14 pkt; 

oznaczenie krawędzi schodów (zgodnie poniższym opisem i schematem 1) za pomocą: 

 ☐ taśmy koloru żółtego – 1 pkt. 

 ☐ listwy/kątowniki plastikowe koloru żółtego – 7 pkt. 

 ☐ żywica kolorowa epoksydowa do kamienia z mączkami kamiennymi – 14 pkt. 

 

Definicje i wyjaśnienia: 



 

 

 

Schody stałe: 0,50m przed pierwszym stopniem schodów w górę (pas z kostki brukowej) oraz 0,50m 

przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów powinno być zainstalowane 

oznakowanie dotykowe - pas ostrzegawczy o minimalnej szerokości 0,50m ±0,01 połączony pasem 

prowadzącym, krawędzie każdego pierwszego i ostatniego stopnia. każdego biegu należy oznakować 

pasem kontrastowym (najlepiej koloru żółtego) szerokości 0,05-0,10m na powierzchni poziomej i 

pionowej stopnia, wyjątkowo w przypadku biegu o trzech stopniach oznakować należy wszystkie trzy 

krawędzie. 

 schemat nr. 1 

wytyczne w normie ISO 21542:2011 

 

Proszę zaznaczyć a poniżej opisać wybrane rozwiązanie podać nazwę, model, typ, oraz zaznaczyć na 

kartach instrukcjach, deklaracjach wymagane właściwości wpisać nr stron odwołujących się do 

parametrów, podać dokładne adresy stron (linki) do potwierdzenia wymaganych parametrów. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..  

 

Wykonawca składa ofertę techniczną 

Każde z powyższych Podkryterium oceniane jest pod względem danych Aspektów opisanych, 

przedstawionych przez Wykonawcę odpowiednio dla każdego Podkryterium.  

 


