
 

Sławsk, 09.11.2017 r. 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Rzgów  

Szkoła Podstawowa  

im. K. Makuszyńskiego w Sławsku 

ul. Okólna 3 

62-586 Rzgów  

NIP: 665-27-33-542 

tel. 632410660 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 

prowadzone w ramach projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na 

terenie K OSI” realizowanego w Gminie Rzgów na podstawie umowy podpisanej z zarządem 

województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+,                                

nr RPWP.08.01.02-IŻ-00-30-001/16 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności zapisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Osi 

Priorytetowej 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata                       

2014-2020.  

 

1. Zamawiający: 

Gmina Rzgów Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, ul. Okólna 3, 62-586 

Rzgów, NIP: 665-27-33-542 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia stanowi zakup pomocy dydaktycznych. Zamawiający wymaga, żeby 

dostarczony sprzęt był nowy, kompletny, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby 

spełniał wymagania obowiązujących norm, zapakowany w opakowania umożliwiające jednoznaczną 

identyfikację zapakowanego produktu.  

Zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego wymagają były 

zaopatrzone w instrukcje w języku polskim.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole 

określone w odrębnych przepisach. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne 

certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.   

 



 

Specyfikacja techniczna zapytania ofertowego 

CZĘŚĆ 1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY WARUNKÓW 

Lp. Nazwa Specyfikacja techniczna Ilość j. miary 

1 Szafa na odczynniki chemiczne Szafa dwudrzwiowa, półki wyłożone płytkami, 
wyposażona w pochłaniacz oparów. 

1 sztuka  

2 Wózek laboratoryjny  Do przewożenia odczynników chemicznych, półki 
wyłożone płytkami, wymiary: 70hx60x50. 

1 sztuka  

3 Szafa na szkło  laboratoryjne z 
szufladami 

Dwudrzwiowa, drzwi dzielone, od góry przeszklona, 
wymiary: 90x69x180cm. 

1 sztuka 

4 Waga elektroniczna dydaktyczna 
1g/5200g 

Wyświetlacz LCD, pomiar w zakresie 600g/0.1g, zasilanie 
baterią 9V, wymiary: 170x240x39 mm. 

1 sztuka 

5 Waga elektroniczna z 
kalkulatorem 

Pomiar w zakresie 500g/0.01g, zasilanie bateryią 9V, 
funkcja tarowania, z kalkulatorem. 

 1 sztuka 

6 Ciśnieniomierz elektroniczny Pomiar tętna i ciśnienia, wskaźnik godziny i daty, 

zasilanie baterią 9V i sieciowe, etui 

5 komplet 

7 Mikroskop szkolny 400x-LED 

bezprzewodowy 

Podświetlenie LED, okular 10x, 3 achromatyczne 

obiektywy: 4x, 10x, 40x wkręcane w tarczę rewolwera, 

zasilanie baterią akumulatorów, dołączona ładowarka 

230V, wymiary: 15,5x12x30cm,  

 5 sztuka 

8 Mikroskop stereoskopowy 

20x/40x podświetlany 

Bino LED, powiększenie do 400x, oświetlenie LED.   2 sztuka 

9 Mikroskop ręczny podświetlany 

30x 

Powiększenie 30x, zasilanie bateryjne 9V, z podstawą - 

stolikiem 

4 sztuka 

10 Statyw laboratoryjny z 

wyposażeniem podstawowym 

plus 

Podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik, 2 

pierścienie z łącznikiem o różnych średnicach 

1 sztuka 

11 Lornetka podstawowa 10x25mm Lornetka 10x25mm, gumowana, by nie wyślizgnęła się z 

rąk, pole widzenia 100/1000mm,waga 200g, etui 

4 komplet 

12 Wielofunkcyjny przyrząd 

pomiarowy 5w1 

Cyfrowy przyrząd łączący funkcje multimetra i przyrządu 

do pomiaru dźwięku, oświetlenia, wilgotności i 

temperatury, wyświetlacz LCD 15mm, z podświetleniem, 

zasilanie baterią 9V, wymiary: 78x170x48mm 

1 komplet 

13 Zestaw 120 elementów szkła i 

sprzętu laboratoryjnego 

Szkło laboratoryjne z borokrzemianów:  probówki, 

zlewki, pipety biureta, chłodnica Leibiega, kolba 

destylacyjna, kolba okrągło denna i płaskodenna, 

krystalizator, lejek, szkiełko zegarkowe, cylinder 

miarowy, krystalizator), sprzęt laboratoryjny ( 

moździerz, łyżka do spalań, pęseta, zaciskacz Mohra, 

węże połączeniowe, parownica, szczypce, stojak do 

1 komplet 



 

probówek, korki gumowe, łapa do probówek, 

zakraplacz, szczotka do mycia probówek) 

14 Rozdzielacz laboratoryjny 

gruszkowy 

Rozdzielacz ze szkła boro krzemianowego ze szklanym 

kranem o pojemności 250ml 

1 sztuka 

15 Palnik alkoholowy z knotem i 

stojakiem z siatką 

Szklany 150 ml, z knotem i dopasowanym stojakiem z 

siatką 

 2 komplet 

16 Wodoszczelny tester pH 

elektroniczny 

Wodoszczelny, elektroniczny, z wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym, zasilany bateriami 1,5 V, zakres 0-

14 pH.  

1 komplet 

17 Zestaw odczynników 

chemicznych 

W pakiecie odczynniki i substancje chemiczne do 

przeprowadzania doświadczeń na lekcjach chemii w 

szkole podstawowej 

1 komplet 

18 Zestaw (10) do badania pH gleby Kwasomierz glebowy z płynem Heliga 35 ml. 3 komplet 

19 Zestaw do badania powietrza w 

walizce terenowej 

Przenośny zestaw do badania terenowego powietrza z 

niezbędnym sprzętem  laboratoryjnym i badawczym, 

trwała walizka o wymiarach 30,5x37cm 

1 komplet 

20 Walizka eko – badacza Terenowe mini laboratorium do badania wody  i gleby – 

testy i reagenty, instrukcja z kartami opisów testów 

wody i gleby, trwała walizka 

 1 komplet 

21 Miernik natężenia dźwięku, 

cyfrowy 

Decybelomierz  cyfrowy, wyświetlacz LCD, dokładność 

+/- 1,5 dB, pomiar dźwięku w zakresie 35…130 dB, 

zasilanie bateria 9V, wymiary 55x135x35mm, etui 

 1 komplet 

22 Szkiełka podstawowe 100 sztuk Szkiełka podstawowe do wykonywania preparatów 

trwałych i nietrwałych , paczka po 100 sztuk 

2 komplet 

23 Szkiełka nakrywkowe 100 sztuk Szkiełka nakrywkowe do wykonywania preparatów 

trwałych i nietrwałych, paczka 100 sztuk 

2 komplet 

24 Paski wskaźnikowe pH 

ekonomiczne 

Do oznaczania poziomu pH w zakresie 1 -14, 

wielopunktowe,w opakowaniu 100 sztuk 

 2 komplet 

25 Paski wskaźnikowe ph (1-14) Paski wskaźnikowe, wielopunktowe do oznaczania 

poziomu pH, czułość 1pH, w opakowaniu 100 sztuk 

2 komplet 

26 Fartuchy laboratoryjne Białe płótno (100% bawełna), długie rękawy, zapinanie 

na guziki,  

3 sztuki 

rozmiar 

M   

3 sztuki 

rozmiar  

L    

sztuka 



 

27 Tace laboratoryjne Metalowe, wymiary: 37x30x7,5 cm 5 sztuka 

28 Pałeczka grafitowa (elektroda) Pałeczka ebonitowa, szklana długość 30cm  4 sztuka 

29 Sączki laboratoryjne Sączki jakościowe, średnica 10 cm, 100sztuk 2 komplet 

30 Komórki i tkanki zwierzęce –  

zestaw 25 preparatów  

Zestaw 25 preparatów mikroskopowych komórek i 

tkanek zwierzęcych. 

1 komplet 

31 Owady zestaw – 25 preparatów 

mikroskopowych 

Zestaw 25 preparatów mikroskopowych.   1 komplet 

32 Ryby i płazy – 10 preparatów 

mikroskopowych 

Zestaw 10 preparatów mikroskopowych  1 komplet 

33 Tkanki człowieka zdrowe cz. 1- 

10 preparatów 

W zestawie – rozmaz krwi ludzkiej, nabłonek, mięsień 

prążkowany, mózg, płuco, migdałek, skóra, żołądek, 

szpik kostny, jądro ludzkie 

1 komplet 

34 Tkanki człowieka zdrowe cz. 2- 

10 preparatów 

W zestawie – skóra ślinianki, móżdżek, bakterie jelitowe, 

plemniki, mięsień sercowy, kość, tkanki wątroby, ściana 

jelita, nerka 

1 komplet 

35 Model mózgu ludzkiego z 

zaznaczonymi płatami 

Z tworzywa sztucznego, naturalnej wielkości, z 

zaznaczonymi różnymi kolorami płatami mózgu, 

widoczny móżdżek i pień mózgu, na podstawie, 

wymiary: 15x13x23cm 

 1 sztuka 

36 Model ucha ludzkiego 4x, 4- 

częściowy 

Z kolorowego tworzywa sztucznego, powiększony 4x w 

stosunku do naturalnej wielkości, z przekrojem ucha 

wewnętrznego – widoczne jego elementy. Całość  na  

podstawie. Wymiary: 34x16x19cm 

 1 sztuka 

37 Model serca i płuc z otoczeniem 

7-częściowy 

Kolorowy model serca i płuc z otaczającymi częściami 

budowy anatomicznej człowieka. Rozkładane części – 

krtań ( 2 części), tchawica z drzewem oskrzelowym, 

płuca (2 płaty). Całość na podstawie. Wielkość 

naturalna. 

1 sztuka 

38 Model nerki ludzkiej  z 

nadnerczem, 2-częściowy 

Z tworzywa sztucznego. Naturalna wielkość. Po 

rozłożeniu prezentuje budowę wewnętrzną nerki . Na 

stojaku. Wymiary: 20x12x12cm. 

1 sztuka 

39 Duży zestaw do chemii 

organicznej    i nieorganicznej 

212 kolorowych elementów z tworzywa sztucznego do 

budowy struktur chemicznych. W zestawie modele 

pierwiastków ( węgiel, wodór, tlen, azot, siarka, fosfor, 

fluorowce i metale), trzy rodzaje łączników – krótkie, 

średnie i długie. 

1 sztuka 

40 Model DNA podstawowy Kolorowy model helisy, składający się z 12 par 

nukleotydów, z tworzywa sztucznego. Można składać i 

1 sztuka 



 

rozkładać. Na podstawie. Wysokość 25cm. 

41 12 płytek – typów metali Komplet 12  płytek różnych metali. Wymiary każdej 

płytki: 5x2,5cm 

1 komplet 

42 Model ryby preparowanej Wykonany z tworzywa sztucznego. Widoczne 

trójwymiarowe organy wewnętrzne. Model dwustronny 

umieszczony na podstawie 50x20cm 

1 sztuka 

43 Model żaby preparowanej Wykonany z tworzywa sztucznego. Widoczne 

trójwymiarowe organy wewnętrzne. Model dwustronny 

umieszczony na podstawie 30x40cm 

1 sztuka 

44 Taśma miernicza 20m Długość 20m. Wysuwana z okrągłej plastikowej 

obudowy. 

1 sztuka 

45 Palnik alkoholowy z knotem  Palnik alkoholowy min. 120 ml, szklany z knotem 1 sztuka 

46 Mikroskop terenowy Podświetlenie LED. Powiększeniex150. Wymiary 

140x150x20 

5 sztuka 

47 Naczynia perforowane 10 pojemników na owady, z których każdy ma siatkę 

pomiarową (5mm) oraz przykrywkę pozwalającą na 2,5x 

powiększenie. Wymiary: 15,5x12,8x4cm 

1 komplet 

48 Termometr laboratoryjny Wykonany techniką całoszklaną. Skala -10do + 

110stopnia Celsjusza. Bezrtęciowy 

1 sztuka 

49 Model  budowy anatomicznej 

ciała 

Tors 85 cm, 19 elementów 1 sztuka 

50 Akwarium do hodowli roślin i 

zwierząt 

Akwarium z oświetleniem LED. W zestawie filtr, 

automatyczna grzałka. Ściana przednia owalna. Z 

pokrywą . W pokrywie klapka do otwierania. Wymiary: 

40x25x40cm. Pojemność 54 litry. 

1 komplet 

51 Dygestorium (dostawa) Wersja podstawowa z dostawą 1 sztuka 

52 Metale, niemetale, tkanki 

wodotlenki 

50 pozycji odczynników 1 komplet 

53 Model do budowania cząstek 48 modeli pierwiastków ( wodór, węgiel, tlen, azot, 

fluorowce) i łączniki o trzech rodzajach długości (62 

sztuki) 

1 komplet 

54 Tabela rozpuszczalności- plansza Plansza ścienna o wymiarach 100x70, dwustronnie 

foliowana, z zawieszką. 

1 sztuka 

 

 

 



 

3. Kody wspólnego słownika zamówień (CPV) 

39162100-6 – pomoce dydaktyczne 

4. Kryteria oceny oferty, informacja na temat wag punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oraz sposobu przyznawania punktacji za 

spełnienie danego kryterium: 

 

a) Cena brutto – waga kryterium: 100% 

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium, otrzyma najtańsza oferta według wzoru: 

Cena brutto = Cena brutto oferty najtańszej (w pln) x 100 x znaczenie 100%                         max 100 pkt 

                          Cena brutto oferty badanej 

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Termin i sposób składania ofert. 

Oferta powinna wpłynąć do 14.11.2017 r. do godziny 14:00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

a) Ofertę w formie pisemnej można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na 

adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku, ul. 

Okólna 3, 62-586 Rzgów 

b) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie opatrzonej napisem: Oferta na zapytanie ofertowe w ramach projektu 

„Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 

c) na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta 

d) ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci bez rozpatrzenia 

e) oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni  o jego wynikach drogą 

elektroniczną oraz listownie. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie 

internetowej zamawiającego  w terminie 5 dni roboczych. 

6. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie wykonane będzie w terminie do dnia 24.11.2017  r. 

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

Z możliwości realizacja zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                 

i przeprowadzeniem procedury wyboru, a wykonawcą polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 



 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w częściach na poszczególne części zamówienia  

              Jeden Oferent może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.     

9. Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia oferty jedynie w zakresie nie 

zmieniającym treści oferty. 

10. Pozostałe założenia: 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta lub grupę 

działających wspólnie oferentów. 

b) W przypadku składania ofert wariantowych ciężar udowodnienia iż wariant dla danego 

przedmiotu/urządzenia jest równoważny z pożądanym przez Zamawiającego leży na oferencie. 

Przy składaniu oferty wariantowej za wariant przyjmuje się urządzenie, które spełnia wszystkie 

wymagane przez Zamawiającego cechy pod względem funkcjonalnym, gwarancyjnym, 

estetycznym, użytkowym, technicznym. 

11. Zawartość oferty: 

Oferta winna zawierać przynajmniej: 

- pełną nazwę oferenta 

- pełną nazwę zamawiającego 

- pełną nazwę zadania 

- wartość netto i brutto poszczególnych urządzeń 

- łączną wartość oferty netto i brutto po uwzględnieniu ewentualnych upustów 

- datę oferty 

- datę ważności oferty 

- czas realizacji zadania 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 

firmową oraz powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 

Oferta sporządzona w języku innym niż polski powinna być przetłumaczona na język polski przez 

tłumacza przysięgłego 

- podanie w miesiącach okresu gwarancji 

- opis parametrów każdego urządzenia. 

12. Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert. 

a) Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego zostanie 

zamieszczona stosowna informacja na stronie internetowej zamawiającego, a termin składania 

ofert zostanie przedłużony o 7 dni kalendarzowych. 

b) Zmiana złożonej oferty przed terminem składania ofert jest możliwa jedynie w drodze wycofania 

oferty złożonej i ponownego złożenia poprawnej oferty przed terminem otwarcia ofert.   

13. Odrzucenie oferty. 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub zostały złożone przez oferenta 

niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym. 

 



 

14. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny 

oraz ponowne rozpisanie postępowania w tym zakresie. 

15. Kluczowe zapisy umowy o realizację zadania 

a) Oferta wybrana do realizacji stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą  

b) Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony jedynie w przypadku wystąpienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez strony  i na pisemny 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego 

c) Cena brutto przedstawiona w ofercie wybranej do realizacji zawiera wszystkie opłaty niezbędne 

do wykonania zakresu zamówienia i nie może zostać zmodyfikowana 

d) Poufność danych 

Oferent przystępując do zapytania ofertowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz danych zawartych w ofercie na potrzeby związane z przeprowadzeniem 

postępowania w trybie zapytania ofertowego oraz na potrzeby związane z realizacją, 

rozliczeniem, kontrolą i audytem Umowy o dofinansowanie zadania zawartej przez 

zamawiającego z Województwem Wielkopolskim. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Iwona Maziarz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

K. Makuszyńskiego w Sławsku lub Marta Kowalikowska kierownik gospodarczy, 63 2410660. 

 

 
 

 

Sławsk, 09.11.2017 r.        

 

        

________________________________________ 

       (Pieczęć i podpis Osoby Upoważnionej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 

 

 

___________________________ 

          (pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Rzgów Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Sławsku 

ul. Okólna 3 

62-586 Rzgów  

NIP: 665-27-33-542 

 

WYKONAWCA 
 
Nazwa firmy albo imię i nazwisko: _________________________________________________________ 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres: _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Prowadzi działalność gospodarczą podlegającą na podstawie odrębnych przepisów wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego nr _____________________________________* lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej*. 

Nie prowadzi działalności gospodarczej*. 

Regon: _________________________________________________ 

NIP: ___________________________________________________ 

Bank: __________________________________________________ 

Nr konta: _______________________________________________ 

Tel.: ___________________________________________________ 

Faks: __________________________________________________ 

e-mail: _________________@_____________________________ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pomocy dydaktycznych 

prowadzone w ramach projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 

oświadczamy, że po zapoznaniu się z istotnymi warunkami zamówienia przedkładamy niniejsze warunki 

ofertowe:  

 

 



 

CZĘŚĆ 1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY WARUNKÓW 

Lp Nazwa Specyfikacja techniczna Ilość j. miary Cena netto VAT Cena brutto 

1 Szafa na odczynniki 
chemiczne 

Szafa dwudrzwiowa, półki 
wyłożone płytkami, 
wyposażona w pochłaniacz 
oparów. 

1 sztuka     

2 Wózek laboratoryjny  Do przewożenia 
odczynników chemicznych, 
półki wyłożone płytkami, 
wymiary: 70hx60x50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 sztuka     

3 Szafa na szkło  
laboratoryjne z 
szufladami 

Dwudrzwiowa, drzwi 
dzielone, od góry 
przeszklona, wymiary: 
90x69x180cm. 

1 sztuka    

4 Waga elektroniczna 
dydaktyczna 
1g/5200g 

Wyświetlacz LCD, pomiar w 
zakresie 600g/0.1g, zasilanie 
baterią 9V, wymiary: 
170x240x39 mm. 

1 sztuka    

5 Waga elektroniczna 
z kalkulatorem 

Pomiar w zakresie 
500g/0.01g, zasilanie 
bateryią 9V, funkcja 
tarowania, z kalkulatorem. 

 1 sztuka    

6 Ciśnieniomierz 

elektroniczny 

Pomiar tętna i ciśnienia, 

wskaźnik godziny i daty, 

zasilanie baterią 9V i 

sieciowe, etui 

5 komplet    

7 Mikroskop szkolny 

400x-LED 

bezprzewodowy 

Podświetlenie LED, okular 

10x, 3 achromatyczne 

obiektywy: 4x, 10x, 40x 

wkręcane w tarczę 

rewolwera, zasilanie baterią 

akumulatorów, dołączona 

ładowarka 230V, wymiary: 

15,5x12x30cm,  

 5 sztuka    

8 Mikroskop 

stereoskopowy 

20x/40x 

podświetlany 

Bino LED, powiększenie do 

400x, oświetlenie LED.  

 2 sztuka    

9 Mikroskop ręczny 

podświetlany 30x 

Powiększenie 30x, zasilanie 

bateryjne 9V, z podstawą - 

stolikiem 

4 sztuka    

10 Statyw 

laboratoryjny z 

wyposażeniem 

Podstawa statywu z prętem, 

łapa uniwersalna, łącznik, 2 

pierścienie z łącznikiem o 

1 sztuka    



 

podstawowym plus różnych średnicach 

11 Lornetka 

podstawowa 

10x25mm 

Lornetka 10x25mm, 

gumowana, by nie 

wyślizgnęła się z rąk, pole 

widzenia 

100/1000mm,waga 200g, 

etui 

4 komplet    

12 Wielofunkcyjny 

przyrząd pomiarowy 

5w1 

Cyfrowy przyrząd łączący 

funkcje multimetra i 

przyrządu do pomiaru 

dźwięku, oświetlenia, 

wilgotności i temperatury, 

wyświetlacz LCD 15mm, z 

podświetleniem, zasilanie 

baterią 9V, wymiary: 

78x170x48mm 

1 komplet    

13 Zestaw 120 

elementów szkła i 

sprzętu 

laboratoryjnego 

Szkło laboratoryjne z 

borokrzemianów:  

probówki, zlewki, pipety 

biureta, chłodnica Leibiega, 

kolba destylacyjna, kolba 

okrągło denna i 

płaskodenna, krystalizator, 

lejek, szkiełko zegarkowe, 

cylinder miarowy, 

krystalizator), sprzęt 

laboratoryjny ( moździerz, 

łyżka do spalań, pęseta, 

zaciskacz Mohra, węże 

połączeniowe, parownica, 

szczypce, stojak do 

probówek, korki gumowe, 

łapa do probówek, 

zakraplacz, szczotka do 

mycia probówek) 

1 komplet    

14 Rozdzielacz 

laboratoryjny 

gruszkowy 

Rozdzielacz ze szkła boro 

krzemianowego ze szklanym 

kranem o pojemności 250ml 

1 sztuka    

15 Palnik alkoholowy z 

knotem i stojakiem z 

siatką 

Szklany 150 ml, z knotem i 

dopasowanym stojakiem z 

siatką 

 2 komplet    

16 Wodoszczelny tester Wodoszczelny, 

elektroniczny, z 

1 komplet    



 

pH elektroniczny wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym, zasilany 

bateriami 1,5 V, zakres 0-14 

pH.  

17 Zestaw odczynników 

chemicznych 

W pakiecie odczynniki i 

substancje chemiczne do 

przeprowadzania 

doświadczeń na lekcjach 

chemii w szkole 

podstawowej 

1 komplet    

18 Zestaw (10) do 

badania pH gleby 

Kwasomierz glebowy z 

płynem Heliga 35 ml. 

3 komplet    

19 Zestaw do badania 

powietrza w walizce 

terenowej 

Przenośny zestaw do 

badania terenowego 

powietrza z niezbędnym 

sprzętem  laboratoryjnym i 

badawczym, trwała walizka 

o wymiarach 30,5x37cm 

1 komplet    

20 Walizka eko – 

badacza 

Terenowe mini 

laboratorium do badania 

wody  i gleby – testy i 

reagenty, instrukcja z 

kartami opisów testów 

wody i gleby, trwała walizka 

 1 komplet    

21 Miernik natężenia 

dźwięku, cyfrowy 

Decybelomierz  cyfrowy, 

wyświetlacz LCD, 

dokładność +/- 1,5 dB, 

pomiar dźwięku w zakresie 

35…130 dB, zasilanie bateria 

9V, wymiary 55x135x35mm, 

etui 

 1 komplet    

22 Szkiełka 

podstawowe 100 

sztuk 

Szkiełka podstawowe do 

wykonywania preparatów 

trwałych i nietrwałych , 

paczka po 100 sztuk 

2 komplet    

23 Szkiełka 

nakrywkowe 100 

sztuk 

Szkiełka nakrywkowe do 

wykonywania preparatów 

trwałych i nietrwałych, 

paczka 100 sztuk 

2 komplet    

24 Paski wskaźnikowe 

pH ekonomiczne 

Do oznaczania poziomu pH 

w zakresie 1 -14, 

wielopunktowe,w 

 2 komplet    



 

opakowaniu 100 sztuk 

25 Paski wskaźnikowe 

ph (1-14) 

Paski wskaźnikowe, 

wielopunktowe do 

oznaczania poziomu pH, 

czułość 1pH, w opakowaniu 

100 sztuk 

2 komplet    

26 Fartuchy 

laboratoryjne 

Białe płótno (100% 

bawełna), długie rękawy, 

zapinanie na guziki,  

3 sztuki 

rozmiar 

M   

3 sztuki 

rozmiar  

L    

sztuka    

27 Tace laboratoryjne Metalowe, wymiary: 

37x30x7,5 cm 

5 sztuka    

28 Pałeczka grafitowa 

(elektroda) 

Pałeczka ebonitowa, szklana 

długość 30cm 

 4 sztuka    

29 Sączki laboratoryjne Sączki jakościowe, średnica 

10 cm, 100sztuk 

2 komplet    

30 Komórki i tkanki 

zwierzęce –  zestaw 

25 preparatów  

Zestaw 25 preparatów 

mikroskopowych komórek i 

tkanek zwierzęcych. 

1 komplet    

31 Owady zestaw – 25 

preparatów 

mikroskopowych 

Zestaw 25 preparatów 

mikroskopowych.  

 1 komplet    

32 Ryby i płazy – 10 

preparatów 

mikroskopowych 

Zestaw 10 preparatów 

mikroskopowych 

 1 komplet    

33 Tkanki człowieka 

zdrowe cz. 1- 10 

preparatów 

W zestawie – rozmaz krwi 

ludzkiej, nabłonek, mięsień 

prążkowany, mózg, płuco, 

migdałek, skóra, żołądek, 

szpik kostny, jądro ludzkie 

1 komplet    

34 Tkanki człowieka 

zdrowe cz. 2- 10 

preparatów 

W zestawie – skóra ślinianki, 

móżdżek, bakterie jelitowe, 

plemniki, mięsień sercowy, 

kość, tkanki wątroby, ściana 

jelita, nerka 

1 komplet    

35 Model mózgu 

ludzkiego z 

zaznaczonymi 

Z tworzywa sztucznego, 

naturalnej wielkości, z 

zaznaczonymi różnymi 

 1 sztuka    



 

płatami kolorami płatami mózgu, 

widoczny móżdżek i pień 

mózgu, na podstawie, 

wymiary: 15x13x23cm 

36 Model ucha 

ludzkiego 4x, 4- 

częściowy 

Z kolorowego tworzywa 

sztucznego, powiększony 4x 

w stosunku do naturalnej 

wielkości, z przekrojem ucha 

wewnętrznego – widoczne 

jego elementy. Całość  na  

podstawie. Wymiary: 

34x16x19cm 

 1 sztuka    

37 Model serca i płuc z 

otoczeniem 7-

częściowy 

Kolorowy model serca i płuc 

z otaczającymi częściami 

budowy anatomicznej 

człowieka. Rozkładane 

części – krtań ( 2 części), 

tchawica z drzewem 

oskrzelowym, płuca (2 

płaty). Całość na podstawie. 

Wielkość naturalna. 

1 sztuka    

38 Model nerki ludzkiej  

z nadnerczem, 2-

częściowy 

Z tworzywa sztucznego. 

Naturalna wielkość. Po 

rozłożeniu prezentuje 

budowę wewnętrzną nerki . 

Na stojaku. Wymiary: 

20x12x12cm. 

1 sztuka    

39 Duży zestaw do 

chemii organicznej    

i nieorganicznej 

212 kolorowych elementów 

z tworzywa sztucznego do 

budowy struktur 

chemicznych. W zestawie 

modele pierwiastków ( 

węgiel, wodór, tlen, azot, 

siarka, fosfor, fluorowce i 

metale), trzy rodzaje 

łączników – krótkie, średnie 

i długie. 

1 sztuka    

40 Model DNA 

podstawowy 

Kolorowy model helisy, 

składający się z 12 par 

nukleotydów, z tworzywa 

sztucznego. Można składać i 

rozkładać. Na podstawie. 

Wysokość 25cm. 

1 sztuka    



 

41 12 płytek – typów 

metali 

Komplet 12  płytek różnych 

metali. Wymiary każdej 

płytki: 5x2,5cm 

1 komplet    

42 Model ryby 

preparowanej 

Wykonany z tworzywa 

sztucznego. Widoczne 

trójwymiarowe organy 

wewnętrzne. Model 

dwustronny umieszczony na 

podstawie 50x20cm 

1 sztuka    

43 Model żaby 

preparowanej 

Wykonany z tworzywa 

sztucznego. Widoczne 

trójwymiarowe organy 

wewnętrzne. Model 

dwustronny umieszczony na 

podstawie 30x40cm 

1 sztuka    

44 Taśma miernicza 

20m 

Długość 20m. Wysuwana z 

okrągłej plastikowej 

obudowy. 

1 sztuka    

45 Palnik alkoholowy z 

knotem 

 Palnik alkoholowy min. 120 

ml, szklany z knotem 

1 sztuka    

46 Mikroskop terenowy Podświetlenie LED. 

Powiększeniex150. Wymiary 

140x150x20 

5 sztuka    

47 Naczynia 

perforowane 

10 pojemników na owady, z 

których każdy ma siatkę 

pomiarową (5mm) oraz 

przykrywkę pozwalającą na 

2,5x powiększenie. 

Wymiary: 15,5x12,8x4cm 

1 komplet    

48 Termometr 

laboratoryjny 

Wykonany techniką 

całoszklaną. Skala -10do + 

110stopnia Celsjusza. 

Bezrtęciowy 

1 sztuka    

49 Model  budowy 

anatomicznej ciała 

Tors 85 cm, 19 elementów 1 sztuka    

50 Akwarium do 

hodowli roślin i 

zwierząt 

Akwarium z oświetleniem 

LED. W zestawie filtr, 

automatyczna grzałka. 

Ściana przednia owalna. Z 

pokrywą . W pokrywie 

klapka do otwierania. 

1 komplet    



 

Wymiary: 40x25x40cm. 

Pojemność 54 litry. 

51 Dygestorium 

(dostawa) 

Wersja podstawowa z 

dostawą 

1 sztuka    

52 Metale, niemetale, 

tkanki wodotlenki 

50 pozycji odczynników 1 komplet    

53 Model do 

budowania cząstek 

48 modeli pierwiastków ( 

wodór, węgiel, tlen, azot, 

fluorowce) i łączniki o trzech 

rodzajach długości (62 

sztuki) 

1 komplet    

54 Tabela 

rozpuszczalności- 

plansza 

Plansza ścienna o 

wymiarach 100x70, 

dwustronnie foliowana, z 

zawieszką. 

1 sztuka 

 

 

   

 

 

 

 

1. Cena oferty ogółem (netto) _______________________, podatek VAT ____________________ 

              Cena oferty ogółem (brutto) ________________________ (słownie: ______________________) 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od __________________ do__________________. 

3. Okres gwarancji _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy 

zgodnie z niniejszą ofertą i zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Jednocześnie oświadczam, że: 

a) spełniam warunki udziału w powyższym postępowaniu, 

b) uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, 

c) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń.  

6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: _________________________________________________________________________ 



 

tel. ___________________________________________________________________________  

7. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 

dzień otwarcia ofert. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

                          (miejscowość i data) 

________________________________ 

            (podpis osób uprawnionych, pieczęć) 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2017 
 

 

Oświadczenie oferenta 

Oświadczamy, że: 

1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne w zakresie dostawy i montażu pomocy 
dydaktycznych i wyposażenia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonywania niniejszego zamówienia. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. 

3. Nie znajdujemy się w stanie upadłości lub likwidacji. 
 
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, w szczególności: 
brak wzajemnych powiązań między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

podlegających w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej                 

z zamawiającym; 

- pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 
 
________________________ 
              (miejscowość, data)  

________________________________ 
            (podpis osoby uprawnionej, pieczęć) 

 
 


