Ruda Wielka, dnia 30.11.2021r.
ZAPROSZENIE OFERTOWE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
Dostawa sprzętu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości.”
1. Zamawiający:
Publiczna Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej,
Ruda Wielka ul. Radomska 10, 26-680 Wierzbica
Reprezentowany przez Dyrektora – Elżbietę Nowak
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta może być złożona:
w wersji elektronicznej na adres e-mail: psp@zsrudawielka.edu.pl;
osobiście w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej, Ruda
Wielka ul. Radomska 10, 26-680 Wierzbica
– Sekretariat; W tytule wiadomości należy wpisać Laboratoria Przyszłości.
1)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2)
Oferent powinien przedstawić ofertę w formie oryginału lub scanu.
3)
Wykonawca składa ofertę na podstawie wykazu tabelarycznego zawartego w punkcie 2.
- Opis przedmiotu zamówienia.
4)
Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
5)
Oferta ma być sporządzona w języku polskim trwałą i czytelną techniką
6)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
7)
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu
należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
8)
Jeżeli w wykazie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z
rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu
zamówienia z wykazem w Formularzu ofertowym
•
•

3. Opis przedmiotu zamówienia (może stanowić załącznik):
1) Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w zakresie wyposażenia
podstawowego oraz wyposażenia dodatkowego, w tym: specjalistycznych urządzeń i
narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i
mikroelektroniki zgodnie z następującą specyfikacją:
nazwa

opis/minimalne wymagania szt.
techniczne

Filament

Biodegradowalne filamenty 20
kompatybilne z zakupionymi
drukarkami

Drukarka 3D

Drukarka 3D - Flashforge
Adventurer 4

1

Laptop do drukarki

Procesor Intel i7 Ryzen 7,
dedykowana karta
grafiki,wyświetlacz o
rozdzielczości minimalnej
FHD IPS

1

Mikrokontroler z czujnikami i BBC micro:bit V2 - moduł

10

akcesoriami

edukacyjny (przwewody,
koszyki na baterie)
Obudowa do BBC micro:bit
V2 PRZEZROCZYSTA
Wyświetlacz LCD 1,8''
160x128px SPI dla BBC
micro:bit V2
Głośnik YD78 1W 8Ohm 78mm – 2szt.
Przewody krokodylkowe 50cm kolorowe 100 szt.
Zestaw justPi z Raspberry Pi
4B WiFi 4GB RAM + 32GB
microSD + akcesoria obudowa z dwoma
wentylatorami
FORBOT - zestaw
akcesoriów do kursu
Raspberry Pi 4B +
kurs ON-LINE

5

5

1

Lutownica / Stacja
lutownicza z gorącym
powietrzem
Oświetlenie do realizacji
nagrań

10

GlareOne Easy Fold 120cm
SZYBKI MONTAŻ,
mocowanie
Bowens, softbox
oktagonalny + etui
GlareOne X5 GRID do
softboxów oktagonalnych
120cm
Lampa LED Yongnuo YN300 AIR II - RGB 32005500K
Yongnuo Zasilacz sieciowy
12V 2A DC (YN160/216/300/360)

po 1

Lampa LED Yongnuo YN600 Air - WB PRO 5500K
Yongnuo Zasilacz sieciowy
12V 5A DC (YN168/216/300/308/600/608)
Mbot

Zestaw robotów 8x mBot2
+maty m1, m2
+scenariusze

1

1
LEGO SPIKE PRIME – Pakiet

LEGO SPIKE PRIME - PAKIET

edukacyjny

EDUKACYJNY

Statyw

Manfrotto COMPACT
ADVANCED 5 sekc. z gł.
3D czarny

2

Mikroport

Rode Wireless Go II
Rode Interview GO do
Wireless GO

2

Mikrofon kierunkowy

Saramonic SARAMONIC
Vmic Mini

1

Gimbal

Zhiyun Stabilizator Crane 2S 1

Aparat (z kamerą)

Sony A6400 + ob. E 18-105
mm f/4.0

1

Obiektyw

Samyang MF 85MM F/1.4
MK2 Sony E

1

Ładowarka

Ładowarka Newell do
akumulatorów NP-FW50

2

Karta pamięci

SanDisk microSDXC 128GB 1
Extreme U3 V30 UHS-I A2
160/90MB/s

Wirtualne Laboratorium
Empiriusz

1

Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
W przypadku, gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości, oferenci
którzy złożyli w/w oferty zostaną wyłonieni w drodze negocjacji przez
Zamawiającego.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.06.2022
roku.
4. Ocena ofert:
1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z
Zapytaniem Ofertowym.
2) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) jeżeli jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem
poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
b) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty
oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
6. Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku
badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty bądź
uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień
Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie
jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy
realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania kilku oferentów, w przypadku jeżeli
wszystkie złożone oferty nie będą zawierać kompleksowej dostawy zamówionego
wyposażenia. W takim wypadku wybór wykonawcy/Wykonawców zadania będzie
odbywać się na podstawie najniższej ceny wskazanego produktu w ofercie.
2)
3)

10. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane e-mailowo, lub telefonicznie do
wybranego wykonawcy postępowania w terminie nie dłuższym niż 10 grudnia 2021r.
11. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub czę-ści bez
podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.
12.Informacje dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej , 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 (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r.s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące
informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie
Wielkiej
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem
ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail
inspektor@cbi24.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora, tj. ul. Radomska
10, 26-680 Wierzbica
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO w celach zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej z Publiczną Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w Jastrzębiu oraz wynikających z niej obowiązków w zakre-sie
ubezpieczeń społecznych, zobowiązań podatkowych, rachunkowości.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym przepisy prawa
nakazują przechowywać dane .
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych. Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania
(poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw.
Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania
danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,
a odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
13. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2021 r. do godziny 15:15 w formie
zgodnej ze wskazaniami zamawiającego:
•
•

w siedzibie zamawiającego: Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej, Ruda
Wielka ul. Radomska 10, 26-680 Wierzbica, sekretariat.
elektronicznie na adres e-mail: psp@zsrudawielka.edu.pl

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zawierająca
wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia
14. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego są:
• Magdalena Gołębiowska, tel. 782638066, (48) 618 24 37
e-mail: psp@zsrudawielka.edu.pl
15. Informacje dotyczące zawierania umowy.
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty
wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.
NINIEJSZE ZAPYTANIE OFERTOWE NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA DO
ZAWARCIA UMOWY.

