
Rybnik, dnia 29 listopada 2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

na dostawę wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej prowadzonego                        

w szkole 

 

I . ZAMAWIAJĄCY  

 

Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku  

44-206 Rybnik,  

ul. Śląska 14  

e-mail: sp35@onet.eu 

telefon: 32 4227117 

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

prowadzonego w szkole. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Stolik zabiegowy o wymiarach min. 85cmx75cmx45cm. 

2. Parawan dwuskrzydłowy na kółkach, kolor zielony, wymiary: 

134cmx165cmx45cm. 

3. Kuferek medyczny o wymiarach min. 30cmx20cmx16cm. 

4. Apteczka szkolna w plecaku wykonana z  tkaniny wodoodpornej, posiadająca 

wyposażenie. 

5. Ciśnieniomierz automatyczny naramienny wykrywający nieregularny puls. 

6. Ciśnieniomierz manometryczny z czytelnym zegarem, regulowanym mankietem             

i futerałem. 

7. Tablica do badania ostrości wzroku Snellen – cyfry. 

8. Szafa na leki dwudrzwiowa ze schowkiem. Drzwi szafy przeszklone, półki ze szkła. 

Dolna półka zabudowana  Wymiary min. 180cmx60cmx40cm. 

9. Siatki centylowe dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3 do 18 lat . 

10. Torba medyczna przenośna o pojemności 30l. 

11. Szafa kartotekowa 4-szufladowa A4, kolor zielony. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Zapewnienia transportu urządzenia we wskazane miejsca (szkoła) 

2) dostawy przedmiotu umowy spełniającego warunki:  posiadanie deklaracji CE 

oraz certyfikatu ISO 9001 dla producenta;  

3) dostawy sprzętu fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób 

trzecich, zawierającego  niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania 

w języku polskim; 
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4) dostawy sprzętu posiadającego okres gwarancji udzielonej przez producenta lub 

dostawcę nie krótszy niż 2 lata.  

5) Dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia siedzibie 

Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, 

dostarczenia urządzenia zastępczego o takich samych parametrach co urządzenie 

naprawiane. W przypadku transportu urządzeń Wykonawca zapewni 

opakowania. Zamawiający nie przechowuje kartonów po sprzęcie 

 

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

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

zapytanie dokonywane będą w PLN. 

 

 

 III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy 

 

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową;  

- posiadać datę sporządzenia;  

- podpisana czytelnie przez wykonawcę; 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

 

Lista dokumentów wymaganych przez Wykonawcę: 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.  

 

 

V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

sp35@poczta.eu, faksem na nr 32 42 27 117, poczty, kuriera na adres Szkoła 

Podstawowa nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku, ul. Śląska 18a, 

44-206 Rybnik  lub też dostarczona osobiście w godzinach 07:30-15:30 do dnia 

06.12.2017r., do godz. 12:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bip 

http://sp35.bip.edukacja.rybnik.eu/ 
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VI OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

1. Cena 100% 

 

VII  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 07.12.2017r. na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem bip 

http://sp35.bip.edukacja.rybnik.eu/ a także przekazany pocztą elektroniczną. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela R. Kras pod numerem 32 42 27 117oraz adresem email: 

sp35@poczta.eu 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Wzór formularza ofertowego (załączniki 1). 

Wzór oświadczenia Wykonawcy (załączniki 2) 

Wzór umowy (załączniki 3) 
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