
 ZSP7.2601.5.2021       Rybnik, dnia 26.11.2021r. 
 

 

Zaproszenie do składania ofert 
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 
zakup i dostawę  materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 
 

Zamawiający: 

Miasto Rybnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku 

ul. Borki 37d 

44-200 Rybnik 

zsp7rybnik@gmail.com 

 

Przedmiot zamówienia: 

zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego  

 

Termin realizacji zamówienia: 

31 marca 2022 roku 

 

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

1) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu przedmiot zamówienia 

sprzętowo skonfigurowany oraz gotowy do eksploatacji oraz przeszkolić pracowników 

wskazanych przez zamawiającego z zasad obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia  

w miejscu i terminie wskazanych przez zamawiającego, 

2) dla wyspecyfikowanych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia podane 

parametry są wartościami minimalnymi. Każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych 

od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez zamawiającego, 

3) zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wskazanie 

równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na wykonawcy. Jeżeli 

użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących 

konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych,  przez 

które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w 

opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez 

zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co 

produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na 

produkty równoważne, musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów,  

z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia 

oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma 
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obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów 

oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia, 

4) wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad 

fizycznych i prawnych. Urządzenia muszą być dostarczone zamawiającemu w 

oryginalnych opakowaniach fabrycznych zabezpieczających przed uszkodzeniem w 

trakcie transportu i składowania, z załączonymi kartami gwarancyjnymi i instrukcjami 

obsługi w języku polskim,  

5) całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z oficjalnego kanału 

dystrybucji producenta na terenie Polski, 

6) koszt transportu przedmiotu zamówienia ponosi wykonawca, 

7) wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu 

przedmiotu zamówienia, 

8) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 

zamawiającego i do miejsca wskazanego przez zamawiającego w dniu i o godzinie 

ustalonych przez zamawiającego, 

9) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

10) wykonawca podpisze umowę zgodną ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego, 

11) wykonawca rozliczy się z zamawiającym na podstawie faktury VAT, 

12) zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia, 

13) wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich, 

14) termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury, 

15) zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na jakimkolwiek etapie, bez 

podawania przyczyny. 

 

Kryterium wyboru oferty: 

100 % cena 

 

Przygotowanie oferty: 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego w terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku do godziny 12:00 (liczy się data 

wpływu): 

1) pocztą na adres zamawiającego: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku 

ul. Borki 37d 

44-200 Rybnik 

albo 



2) osobiście w siedzibie zamawiającego: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku 

ul. Borki 37d 

44-200 Rybnik 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie 

albo 

3) pocztą elektroniczną na adres: zsp7rybnik@gmail.com. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) opis przedmiotu zamówienia  

2) wzór umowy  

3) formularz ofertowy. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu 

prawach: 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 z siedzibą  

w Rybniku, ul. Borki 37d. Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować listownie, pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku, ul. Borki 

37d, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: zsp7rybnik@gmail.com w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w 

celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak 

uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe 

nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do 

wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech. Osobie, której 

dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 

(skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy), prawo ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 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) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo usunięcia swoich danych 

osobowych, prawo przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne 

osoby lub podmioty, którym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Dane osobowe będą 
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przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane 

zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 


