
Zapytanie ofertowe  

z dnia 14.10.2019 r. w ramach dostawy pomocy niezbędnych do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa                      

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku,                     

44-270 Rybnik,   ul. Boczna 17 

tel: 32-4229950   mail: sp22@miastorybnik.pl 

 

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie udzielone w 

trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności  

w rozumieniu wytycznych  w ramach dostawy pomocy niezbędnych do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 

CPV 39162100-6 pomoce dydaktyczne 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy pomocy dydaktycznych  według 

zestawienia Załączniki nr 1 zapytania ofertowego dla: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego                   

w Rybniku    

 

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAWY:  

1. Realizacja dostawy w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze dostawcy  

2. Dostawa artykułów fabrycznie nowych a w razie ich uszkodzenia np. podczas 

transportu, wymiana w terminie do 7 dni  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji w okresie 24 miesięcy oraz 

świadczenia usług serwisowych 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w terminie do 7 dni. 

5. Wykonawca dostarczy towar na swój koszt oraz zostanie spisana umowa na wykonanie 

zamówienia. 

5.1. OPIS ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

5.2. MIEJSCE DOSTAWY: 

Miejsce dostawy sprzętu do Zamawiającego: siedziba  Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego    44-270 Rybnik, ul. Boczna 17 

 

 

 



5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia 

że: 

a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

c) Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. 

poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji dostawy.  

d) W przypadku wyboru oferty danego dostawcy i zawarcia z nim umowy, Usługodawca 

wyraża zgodę na wgląd  w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia 

zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli . 

e) Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. za 

• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

f) ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania zamówienia; 

 

5.4.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA -  100% 

Dostawca poda sumaryczną cenę dostawy towarów według specyfikacji. 

Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Dostawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 

realizacją przedmiotu zamówienia w tym także kosztów dostawy, gwarancji 24 miesiące, 

montaż urządzeń po stronie dostawcy. 

 

5.5. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać  Zamawiającego                                  

       w następujący sposób: 

         

        Nabywca:   Miasto Rybnik   ul. Bolesława Chrobrego 2,     44-200 Rybnik,                                

        NIP 6420010758 

       Odbiorca:   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza      

       Słowackiego w Rybniku, ul. Boczna 17, 44-270 Rybnik 

 

Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury. 

 

 

 

 

 



6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA,  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

a)  Dostawca może złożyć jedną ofertę. 

b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści.  

d) Oferta musi być podpisana własnoręcznie. 

e) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub 

podpisane przez Dostawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub 

podpisane przez Dostawcę. 

f) Oferty do niniejszego ogłoszenia należy złożyć  osobiście, w terminie do 25.10.2019 r. 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego  przy 

ul. Bocznej 17 w Rybniku, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Przedszkolnymi  nr 22 im. Juliusza Słowackiego, 44-270 Rybnik, ul. Boczna 17  

lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: 

sp22@miastorybnik.pl z oznaczeniem  OFERTA w ramach dostawy pomocy niezbędnych do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

 

7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:  

W terminie do dnia 31.10.2019 r.  wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu 

oferty. 

` 

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu  

(załącznik 2) 

 

9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej                   

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku z siedzibą przy                    

ul. Bocznej 17, 44-270 Rybnik 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w szkole jest Pan Kamil Gałązka pracownik 

firmy NOWATOR s.c.  z siedzibą w Gliwicach Tel. 323314808 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania 

informacji na podstawie przepisów prawa; 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania; 

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; 

 



g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

          -  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO**; 

          - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy                               

            uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza     

            przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy; 

** Wyjaśnienie: prawo do 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 Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 

Rybnik, 14.10.2019 r.         Krzysztof Sass  

  dyr.  szkoły  

 


