Pieszyce, dnia 16.02.2022 r.
SP1.271.4.2022
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. PHOP w Pieszycach
jako Zamawiający
z siedzibą w Pieszycach przy ul. Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce,
w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty, o której mowa w art. 2
ust.1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019r.
poz. 2019 ze zmianami)
tj. kwoty 130 000 złotych
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej dotyczącej:
Mikroskopy
(nazwa nadana zamówieniu)

1. Przedmiot zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę niżej
wymienionych towarów dla potrzeb realizacji Rządowego programu „Laboratoria
przyszłości” zgodnie z następującą specyfiką:
1. Rodzaj i ilość sprzętu:
Lp.
Rodzaj i ilość sprzętu
1 mikroskop 400x-led bezprzewodowy
2 mikroskop stereoskopowy 7x-45x z kamerą

Ilość
8 szt.
1 szt.

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższego sprzętu:
1) MIKROSKOP 400X-LED BEZPRZEWODOWY
Mikroskop z nowoczesnym podświetleniem LED-owym i zasilany baterią akumulatorów
umożliwiającymi minimum 60-godzinną pracę bez zasilania zewnętrznego (łatwe
przenoszenie). Podczas ładowania baterii można bez przeszkód pracować z mikroskopem.
Dołączona zewnętrzna ładowarka. Podstawowe parametry: okular 10x oraz 3
achromatyczne obiektywy: 4x, 10x i 40x (amortyzowany) wkręcane w tarczę
rewolwerową, kondensor z diafragmą kołową. Wymiary: 15,5 x 12 x 30 (H) cm / 1,6 kg.
Parametry i wyposażenie mikroskopu:
okular szerokopolowy WF10x ze wskaźnikiem
długość tubusa: 13 cm
nachylenie okularu: 45°
głowica monokularowa obrotowa 360°
tarcza rewolwerowa trójgniazdowa
obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, S40x (amortyzowany)
powiększenia: 40x, 100x, 400x
blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu
podświetlenie: LED
diafragma kołowa regulująca strumień światła

stolik 90 x 90 mm z łapkami sprężynkowymi
zasilanie: bateryjne (3 akumulatorki Ni-MH) DC 5,5V
dołączona zewnętrzna ładowarka 230V
min. 60 godzin pracy bezprzewodowej
2) MIKROSKOP STEREOSKOPOWY 7X-45X Z KAMERĄ
Mikroskop stereoskopowy z podświetleniem LED, wyposażony w trójokularową głowicę
z kamerą. Użytkownik ma do dyspozycji okulary szerokokątne: WF20x10mm, a oglądane
przedmioty mogą być podświetlane z góry (oświetlenie jest zasilane z sieci).
Trójokularowa głowica pozwala na podłączenie kamery (w zestawie), dzięki czemu
użytkownik może nagrywać swoje prace lub oglądać badane próbki na ekranie monitora.
Pokrętła do regulacji ostrości umieszczone zostały po obu stronach mikroskopu, co
zapewnia wygodne użytkowanie zarówno dla praworęcznych, jak i leworęcznych osób.
Efekt stereoskopii pozwala na oglądanie przestrzennych okazów w trzech wymiarach,
umożliwiając użytkownikowi ocenić głębię obrazu, rozpoznawać co jest bliżej, a co dalej
pod mikroskopem. Dzięki temu urządzenie znakomicie sprawdzi się zarówno do oglądania
okazów przyrodniczych i próbek skał, w jubilerstwie, jak również w warsztacie
elektronicznym do naprawy płytek, czy inspekcji technologicznej.
Właściwości
Okulary: WF20x10mm
Rozstaw okularów: 50 do 77 mm
Nachylenie okularów: 30°
Obiektywy: 2x
Powiększenie: 7x do 45x
Podświetlenia LED górne
Zasilanie: z sieci
Kolor: biały
W zestawie
Mikroskop stereoskopowy 7x-45x
Para okularów WF20x10mm
Kamera
Przewód VGA
Pokrowiec
Lampa
Adapter sieciowy x2

C. Dostawa:
W ramach dostawy towarów wykonawca musi zapewnić transport we wskazane miejsce (do
dwóch budynków szkoły znajdujących się w tym samym mieście w odległości 700 m od
siebie).
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
15 dni od złożenia oferty.
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 100%
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wskazanie kwoty netto i brutto wartości zamówienia, po jakiej zostanie ono zrealizowane.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7. 1. oferty należy składać głownie w formie elektronicznej (mail, faks), z tym zastrzeżeniem,
że dopuszczalna jest forma pisemna,
7.2. w przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić nazwę i adres
zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta na wykonanie zadania pn.:
„Pracownia - mikroskopy”, w temacie wiadomości należy umieścić zapis: oferta na wykonanie
zadania pn.: „Pracownia - mikroskopy”
7.3. ceny w ofercie maja być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim,
czytelną i trwałą techniką.
7.4. Dopuszcza się złożenie oferty cząstkowej.
8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 lutego 2022 r., do godz. 9:00, na adres mailowy:
sp1pieszyce@poczta.onet.pl, fax: 74 8 365 220.
Jeżeli oferta składana będzie w formie pisemnej, to w siedzibie zamawiającego, tj. w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. PHOP w Pieszycach przy ul. Ogrodowej 23, 58-250 Pieszyce
w zaklejonej kopercie do dnia 24 lutego 2022 r., do godz. 14:00.
Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed
upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.
9. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 14:30 w siedzibie
zamawiającego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. PHOP w Pieszycach, ul. Ogrodowa 23, 58250 Pieszyce, pok. nr 4.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dyrektor szkoły: Ewelina Taranek, wicedyrektor szkoły – Iwona Baraniuk, główny księgowy
– Edyta Zimnowoda, sekretarz szkoły – Wioletta Badziak, pracownicy administracyjni –
Magdalena Zielińska, Anita Śliwińska.
11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do
treści umowy:
Istnieje konieczność dostawy wskazanych w zapytaniu ofertowym produktów przed 1 lipca
2022 r.
13. Pozostałe informacje
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

W załączeniu:
1. formularz oferty – załącznik nr 1
2. oświadczenie – załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.......................................................
(miejscowość, data)

....................................................
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

tel. ...................... fax. ..................
....................................................
ul. ...............................................
....................................................

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
..................................................................................................................................................
1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia,
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
netto................................zł , (słownie: .....................................................................),
podatek Vat ..................%, tj................................zł, (słownie:...................................),
brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).
2. Termin realizacji ..................................................r.
3. Oświadczamy, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w
warunkach* (jeśli przygotowany był projekt umowy).
4. Załącznikami do oferty są:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

…………………………..……………………….
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

(Pełna nazwa Wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………
w …………….………………………………………. Kod pocztowy ……………………
ul. …………………………………………….…………….……… nr……………………
e-mail: ……………………………………………..……………………………………….
REGON …………………………………… NIP …………………………..……………

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z
późn.zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz nie
podlegamy wykluczeniu z postępowania.

Na każde żądania Zamawiającego dostarczymy odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

