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Rybnik, dnia 05.12.2019r. 

……………………………… 

(pieczątka jednostki) 

 

ZS5.25.2 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik – Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku 

ul. Józefa Rymera 24a 

44-270 Rybnik  

e-mail: szkola@zs5rybnik.pl  

telefon: 32 4211630 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej dla 

Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Lp. Przedmiot zamówienia Liczba 

1 

Mikroskop z kamerą do rutynowych badań weterynaryjnych, 
oświetlenie LED, rewolwer czteroobiektywowy z obiektywami 4x, 
10x, 40x, 100x, powiększenie okularu 10x.  Głowica binokularowa z 
kamerą. Regulacja ostrości mikro/makro. Pokrętła regulacji ostrości 
dwustronne, współosiowe. Optyka achromatyczna, jasne pole. 
Gwarancja 24 miesiące. 

1 

2 Trenażer łapy psa do nauki  iniekcji dożylnych 1 

3 Fantom głowy psa do nauki intubacji 1 

4 Fantom psa do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) 1 

5 Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi 3x500 ml 1 

6 Zestaw do barwienia metodą Grama, opakowania 100 ml 1 

7 Barwnik Giemsy - roztwór do mikroskopii 100 ml 1 

8 Barwnik May - Grünwalda 100 ml 1 

9 Olejek imersyjny 30 ml 1 

10 Roztwór saletry chilijskiej do flotacji 500 ml 1 

11 Pojemnik do flotacji 20 

12 Wymazówka z podłożem transportowym - bez węgla 20 

13 Szalka Petriego 100 x 15 4 

14 Szkiełka podstawowe szlifowane 76x25 50 szt. 4 

15 Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm 2 

16 Żel do USG 5 L 2 

17 Paski do badania moczu 100 szt. 1 
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Lp. Przedmiot zamówienia Liczba 

18 
Refraktometr kliniczny (mocz psa i kota SG oraz białko FV) - trzy 
skale pomiarowe, ATC- automatyczna kompensacja temperatury, 
zapewniająca precyzyjne wyniki w zakresie 10 - 30 °C 

1 

19 

Aparat EKG 100G PRO - 1 kanałowy aparat (12 odprowadzeń). 
Zawiera zestaw elektrod klamrowych, kabel zasilający, drukarkę 
termiczną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. 
Gwarancja 24 miesiące. 

1 

20 Papier termiczny do EKG 80A PRO, 90A PRO, 100G PRO 2 

21 

Mała cieplarka laboratoryjna - zakres temperatur 25-45oC, 
wbudowany termometr, zasilanie sieciowe, wykonanie z materiału 
odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. 
Gwarancja 24 miesiące. 

1 

22 Labogaz palnik Bunsena - temperatura płomienia ok. 1.100 °C 1 

23 Nabój do palnika Bunsena 190 g 1 

24 Podłoże Agar Muellera-Hinton 12x12 cm, mieszczące do 16 płytek 1 

25 Zestaw do zamykania ran 4 

26 Eza ze stali szlachetnej 2 

27 Wirówka laboratoryjna do osocza PRP bogatopłytkowego 1 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, tzn. bez 

śladów używania i uszkodzenia, by nie były używane oraz wolne od wad fizycznych. Urządzenia 

muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, 

zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu i składowania. 

Dla wyspecyfikowanych urządzeń w pozycjach 1, 19 i 21 podane parametry są 

wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od 

wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Urządzenia powinny 

posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i 

wytycznych, które powinien spełniać  sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania w UE. 

Kopie tych dokumentów wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem, wraz 

z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do urządzeń muszą być dołączone wszystkie 

niezbędne dokumenty, takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z 

wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) w języku polskim. 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia urządzeń do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego w dniu ustalonym przez Zamawiającego, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

4. Kod CPV: 39162000-5 Pomoce naukowe,  

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny, 

   33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

 

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego w terminie do 20 grudnia 2019 roku. 
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2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 

4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów: 

1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny 

wypełnione. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zs5.bip.edukacja.rybnik.eu/ 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 12 grudnia 2019 roku do godziny 10:00  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę wyposażenia do pracowni 

weterynaryjnej dla Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku”. 

2. Ofertę należy złożyć: 

a) elektronicznie na adres: szkola@zs5rybnik.pl albo 

b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, albo 

c) pocztą na adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku 

ul. Józefa Rymera 24a 

44-270 Rybnik  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena 100% 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 12 grudnia 2019 roku: 

a) na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, 

b) na stronie internetowej pod adresem: http://zs5.bip.edukacja.rybnik.eu/ 

  



 

S t r o n a  4 | 5 

 

 

 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa 

Rymera w Rybniku z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 24a, 44-270 Rybnik; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera  

w Rybniku jest Jakub Salamon, kontakt: e-mail kontakt: e-mail: biuro@indas.pl ,  

tel.: 32 756 96 26; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania 

informacji na podstawie przepisów prawa; 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania; 

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO**;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy; 
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Waldemar Wollny (telefon: 32 4211630,  

e-mail: szkola@zs5rybnik.pl). 

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 

c) projekt umowy (załącznik nr 3). 
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