
 

 

 

 

WR.042.6.47.2017          Nowy Sącz, 19.10.2017 rok 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 

tel. (18) 41 41 600, fax 18 41 41700 

e-mail: powiat@nowosadecki.pl 

NIP 734-35-44-080 

 

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego (Zamawiający) zwraca się z prośbą 

o przedstawienie oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – komponent dotyczący 

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, z uwzględnieniem poniższych wymagań:  

 

I. Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. (t.j. Dz. U. 

z  2017 r. poz. 1579). 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pod 

nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 

Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: 

1) Część I: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on-line z obszaru 

żywność – sprzęt podstawowy, 

2) Część II: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on-line z obszaru 

żywność – sprzęt pomiarowy, 

3) Część III: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on-line z obszaru 

żywność – garnki do przygotowania łaźni wodnej, 

4) Część IV: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on-line z obszaru 

żywność – ciśnieniomierze. 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

1)  Część I: Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianych pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji zajęć on-line z obszaru żywność – sprzęt podstawowy: 

Zamawiający dopuszcza odchylenia od wskazanych poniżej wymiarów/parametrów pomocy 

dydaktycznych w granicach +/- 5%. 

 

 



 

 

 

 

Lp. Nazwa Ilość Specyfikacja 

1 Waga łazienkowa 3 sztuki 
• typ wagi: elektroniczna 

• obciążenie [kg]: min. 120 kg 

• gwarancja: 24 miesiące 

2 
Czajnik 

elektryczny 
2 sztuki 

• moc grzałki [W]: 2200 

• automatyczne wyłączenie po zagotowaniu 

• pojemność [l]: min.1.5 

• grzałka: ukryta 

• gwarancja: 24 miesiące 

3 
Moździerz z 

tłuczkiem 
3 sztuki 

• materiał: porcelana 

• wymiary: 

 średnica min. 11,5 cm 

 wysokość min. 6 cm 

 

4 

Termometr do 

pomiaru 

temperatury w 

zakresie 60-80 C 

3 sztuki 
• rozdzielczość 0,1°C 

• dokładność pomiaru: ±1°C 

5 
Waga 

laboratoryjna 
2 sztuki 

• dokładność odczytu: 0.1 g 

• gwarancja min. 24 miesiące 

6 

Pompka 

próżniowa do 

wina 

3 sztuki 
• wymiary min 4 cm x 17 cm 

• wykonana z tworzywa sztucznego 

 

2) Część II: Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianych pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji zajęć on-line z obszaru żywność – sprzęt pomiarowy: 

Zamawiający dopuszcza odchylenia od wskazanych poniżej wymiarów/parametrów 

pomocy dydaktycznych w granicach +/- 5%. 

 

Lp. Nazwa Ilość Specyfikacja 

1 Wzrostomierz  3 sztuki 

• zakres pomiaru: od 0 cm do min. 200 cm 

• podziałka: 1 mm 

• gwarancja: 24 miesiące  

2 
Miarka do 

pomiaru obwodów  
3 sztuki 

• zakres pomiaru: od 0 cm do min. 150 cm 

• podziałka: 1 mm 

• gwarancja: 24 miesiące 

3 Fałdomierz  3 sztuki 

• miernik do pomiaru tkanki tłuszczowej tłuszczu 

• zakres pomiaru od 0 do min. 60 mm 

• nacisk na szczęki pomiarowe: mechaniczny 

• gwarancja: 24 miesiące 



 

 

 

 

4 Suwmiarka  2 sztuki 

• dokładność pomiaru: 0,05 mm 

• minimalny zakres pomiarowy: od 0 do 150 mm 

• gwarancja: 24 miesiące 

 

3) Część III: Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianych pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji zajęć on-line z obszaru żywność – garnki do przygotowania 

łaźni wodnej: 

Zamawiający dopuszcza odchylenia od wskazanych poniżej wymiarów/parametrów 

pomocy dydaktycznych granicach +/- 5%. 

 

Lp. Nazwa Ilość Specyfikacja 

1 

Garnek do 

przygotowania 

łaźni wodnej 

3 sztuki 

• podwójny garnek do gotowania w kąpieli wodnej z pokrywą, 

wykonany ze stali nierdzewnej 

• pojemność: 

 dolny garnek: min. 1,5l 

 górny garnek: min. 1l 

• gwarancja: 24 miesiące 

 

4) Część IV: Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianych pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji zajęć on-line z obszaru żywność – ciśnieniomierze: 

Zamawiający dopuszcza odchylenia od wskazanych poniżej wymiarów/parametrów  

pomocy dydaktycznych granicach +/- 5%. 

Lp. Nazwa Ilość Specyfikacja 

1 Ciśnieniomierz  3 sztuki 

• funkcja zapisu pamięci pomiarów 

• funkcja pomiaru pulsu 

• funkcja automatycznego pompowania i spuszczania powietrza 

• wyświetlacz LCD 

• wyposażenie: baterie, etui, instrukcja obsługi w języku 

polskim, mankiet pomiarowy 

• gwarancja: 24 miesiące 

 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć 

ofertę na dowolnie wybraną/e przez siebie część lub części. 

5. Wymaga się, aby dostarczone pomoce dydaktyczne były kompletne i po zainstalowaniu gotowe do 

pracy zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. 

6. Wymaga się dostarczenia pomocy dydaktycznych nowych, niebędących pomocami 

powystawowymi, pełnowartościowymi, spełniającymi wymogi techniczne i ilościowe określone w 

niniejszym opisie. Zamawiający wymaga dostawy pomocy dydaktycznych bez wad, a także bez 

śladów używania i uszkodzeń mechanicznych. 

7. Zasady dostawy: 

1) Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Starostwa Powiatowego w 

Nowym Sączu, Wydział Rozwoju, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz, 

transportem Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień 

roboczy w godzinach od 8.00 do 13.00. 



 

 

 

 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie towaru, 

takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez 

przedstawicieli Zamawiającego oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. Niedopełnienie obowiązku wniesienia towaru do 

pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego może skutkować odmową 

odbioru towaru. 

3) Dostawa towaru musi zostać zrealizowana jednorazowo. Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować Zamawiającego o planowanym terminie dostawy najpóźniej na jeden dzień 

roboczy przed tym terminem. Dostawa towaru w terminie innym niż zaplanowany może 

skutkować odmową odbioru towaru. 

8. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od dnia zawarcia umowy. 

9. Jakość dostarczonego towaru ma odpowiadać warunkom określonym w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

10. Zamawiający zastrzega prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku, gdy nie będzie on 

odpowiadać standardom jakościowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

11.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonego 

towaru. 

12. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność towaru z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

13. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy. Powinna ona obejmować wynagrodzenie za wszystkie 

obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług objętych umową. Oznacza to, że cena ta 

musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikające wprost, jak również nie 

ujęte, a niezbędnych do wykonania zadania, w szczególności: 

1) koszty transportu, załadunku, rozładunku, 

2) koszty wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Odbiorcy, 

3) podatek VAT, 

4) wszelkie inne należności związane z wykonaniem zamówienia. 

14. Na fakturze VAT Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić jednostkowe ceny poszczególnych 

pomocy dydaktycznych wchodzących w skład zamówienia. 

III. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

IV. Termin związania ofertą: 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

V. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

VI. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

100% cena 

VII. Pozostałe warunki: 

1. Sposób przygotowania ofert: 

1) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolnie wybraną/e przez siebie 

część/części zamówienia, 

2) ofertę stanowi druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

3) oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, 



 

 

 

 

4) jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy – 

należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, właściwe umocowanie prawne do składania oświadczeń woli ze skutkiem 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 

5) ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą 

ofertę lub przez osobę upoważnioną, 

6) oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych w następujący sposób:  

 

.................................................................... 

/nazwa Wykonawcy/ 

.................................................................... 

/adres Wykonawcy/ 

 

Z dopiskiem: Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pod 

nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, sprawa nr 

WR.042.6.47.2017 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami postępowania, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym momencie bez podania przyczyn. 

7. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub, 

gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

VIII. Czas i miejsce składania ofert: 

1. Termin składania ofert – 27 październik 2017 r. do godz. 11:00. 

2. Miejsce składania ofert: 

 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 

 Kancelaria Administracyjna, pok. 113  

 ul. Jagiellońska 33 

 33-300 Nowy Sącz 

IX. Informacje końcowe: 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego  

jest Anna Mordarska, tel. (18) 41 41 773, e-mail: anmordarska@nowosadecki.pl (od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00). 

2. Wykonawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania. 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.  



 

 

 

 

3. Po zakończeniu postępowania Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

4. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Małopolsce II”. 

 

 

 

 

DYREKTOR 

Wydziału Rozwoju  

(-) Danuta Krok 

….. 

…………………………………………… 

/podpis/ 

 


