
 
 

 
Projekt „Przyszłość z Czwórką” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro w Szkole Podstawowej nr 4 w Łodzi 

 

 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/P/11/2018 
 
Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885  
z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) 
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu sprzętu doposażeniowego do pracowni przyrodniczych 
dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn.: „Przyszłość z Czwórką”, nr umowy: RPLD. 11.01.04-10-0007/17-00. 
 
1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi  

Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź tel.: 42 674 35 76, e-mail: sp4.projekt@poczta.fm 
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą 
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie  
z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2  

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu doposażeniowego do pracowni 

przyrodniczych dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Przyszłość z Czwórką”,  
nr umowy: RPLD. 11.01.04-10-0007/17-00. 
 
Dokładny opis przedmiotu zamówienia opisany jest w tabeli poniżej 

  
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

 39162100-6 - pomoce dydaktyczne;  

 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny; 

 39162000-5 - pomoce naukowe;  

 39162200-7 - pomoce i artykuły szkoleniowe wg poniższej specyfikacji 
 

Opis przedmiotu zamówienia:  
 

 Pracownia przyrodnicza 

 
Nazwa asortymentu/parametry 

wymagania minimalne 

ilość/  
jednostka 

miary 

1 Teleskop 

 System optyczny – reflektor Newtona 

 Wolne od aberracji obrazy 

 Wyciąg okularowy – 1,25” 

 Powiększenie wynikające ze znajdujących się na wyposażeniu akcesoriów - 45x, 
135x, 225x, 675x 

 Maksymalne rekomendowane powiększenie – 228x 

 Statyw - aluminiowy 

1 szt. 

2 Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1)  1 szt. 

3 Przenośny zestaw do badania wody  2 szt. 

Łódź, 19 listopada 2018 r. 
………………………………………………………………….. 

data i miejsce sporządzenia 
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4 Mikroskop z kamerą USB 

 Głowica: monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45° 

 Materiał układu optycznego: szkło optyczne 

 Powiększenie, x: 64–640 

2 szt. 

5 Lupa  

 Szklana lupa z rączką o powiększeniu min. 3x. Średnica soczewki: min. 60 mm 
15 szt. 

6 Lupa  

 Szklana lupa z rączką o powiększeniu min. 3x. Duża średnica soczewki: min. 
100 mm. 

15 szt. 

7 Lornetka  

 średnica obiektywów: 30 mm 

 Powiększenie: 4-krotne 

10 szt. 

8 Mikroskop  

 głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45°, obracana 360° 

 okulary: WF 10x 

 powiększenia min.: 40x, 100x, 400x 

 regulacja ostrości 

7 szt. 

9 Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce  2 szt. 

10 Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów  2 szt. 

11 Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne  2 szt. 

12 Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków  2 szt. 

13 Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby  2 szt. 

14 Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody  2 szt. 

15 Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka  2 szt. 

16 Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne  2 szt. 

17 Taśma miernicza 20 m  4 szt. 

18 Taśma miernicza 30 m  4 szt. 

19 Stoper 8 szt.  8 szt. 

20 Termometr laboratoryjny  10 szt. 

21 Termometr zaokienny  8 szt. 

22 Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii 3 szt. 

23 Waga szalkowa z tworzywa + odważniki 5 szt.  5 szt. 

24 Kompas  15 szt. 

25 Deszczomierz  7 szt. 

26 Barometr  7 szt. 

27 Wiatromierz  7 szt. 

28 Probówka szklana – 18 cm, śr. 18 mm  100 szt. 

29 Kolba okrągłodenna  15 szt. 

30 Kolba stożkowa  15 szt. 

31 Zlewka wysoka – szklana o pojemności 100 ml. 20 szt. 

32 Zlewka wysoka – szklana o pojemności 400 ml. 20 szt. 
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33 Cylinder miarowy – plastikowy  30 szt. 

34 Moździerz z tłuczkiem  5 szt. 

35 Palnik spirytusowy  5 szt. 

36 Zestaw plastikowych pipet Pasteura  1 szt. 

38 Butelka z zakraplaczem  30 szt. 

39 Lejki plastikowe  15 szt. 

40 Zestaw szalek Petriego  5 szt. 

41 Zestaw szkiełek podstawowych  5 szt. 

42 Zestaw szkiełek nakrywkowych  5 szt. 

43 Pudełko plastikowe na preparaty  2 szt. 

44 Wskaźniki pH  5 op. 

45 Kwas solny  1l 

46 Wodorotlenek sodu  1 op. 

47 Tlenek wapnia  1 op. 

48 Spirytus salicylowy  5 op. 

49 Siarka  1 op. 

50 Gliceryna  1 op. 

51 Siarczan (VI) miedzi (II)  1 op. 

52 Woda utleniona  5 op. 

53 Manganian (VII) potasu  1 op. 

54 Drut miedziany 3 m 3m 

55 Kwasomierz glebowy klasyczny  3 szt. 

56 Okulary ochronne  20 szt. 

57 Rękawiczki lateksowe  5 op. 

58 Rękawice do gorących przedmiotów  10 szt. 

59 Fartuch  20 szt. 

60 Suszarka na szkło laboratoryjne  1 szt. 

61 Szczotki do mycia szkła  5 szt. 

62 Listwa zasilająca (przedłużacz)  6 szt. 

63 Globus fizyczny - średnica 25cm 15 szt. 

64 Globus fizyczny duży – 42cm 1 szt. 

65 Globus konturowy podświetlany  

 średnicy 25 cm  

 z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw 

10 szt. 

66 Polska – mapa ścienna, fizyczna/ mapa do ćwiczeń  1 szt. 

67 Świat – mapa fizyczna  1 szt. 

68 Europa – mapa fizyczna  1 szt. 

69 Ochrona przyrody w Polsce - mapa  1 szt. 
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70 Mapa topograficzna okolic szkoły i regionu + plany  15 szt. 

71 Obrotowa mapa nieba  8 szt. 

72 Modele:  

 szkielet ryby,  

 płaza,  

 gada,  

 ptaka,  

 ssaka  
po 1 szt. każdego rodzaju (łącznie 5 szt.) 

5 szt. 

73 Przewodnik - las  1 szt. 

74 Przewodnik do rozpoznawania drzew  5 szt. 

75 Przewodnik rośliny i zwierzęta  5 szt. 

76 Atlas grzybów  5 szt.  

77 Atlas geograficzny  15 szt. 

78 Przewodnik do rozpoznawania zwierząt  8 szt. 

 
 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia  
wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów  
i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one 
bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. 
 
4. Miejsce i termin realizacji umowy 

4.1. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 101  
4.2. Termin dostawy najpóźniej do dnia: 21.12.2018   

(w godzinach pracy placówki tj. od godz. 8:00 do godz. 15:30) 
4.3. Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do zakończenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt 

udzielonej przez Wykonawcę. 
 

5. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach: 
Kryterium a: Cena: 60%  
Kryterium b: Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%  
 

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 
6.1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:  

6.1.1. Cena brutto oferty (60%) , max. 60 pkt X = (A : B) x 60 pkt,  
gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej  

6.1.2. Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%, max. 40 pkt 
6.1.2..1. Do 7 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt. 
6.1.2..2. Od 8 do 12 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt. 
6.1.2..3. Od 13 do 15 dni od daty podpisania umowy – 5 pkt. 
6.1.2..4. Powyżej 15 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt. 

6.2. Oferta może uzyskać max. 100 pkt.  
6.3. Ocena spełnienia kryteriów a i b będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.  
6.4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone 

wyżej kryteria.  
6.5. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze 

ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo 
zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny pierwotnej. 
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6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco 
niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  
 

7. Zasady wyliczania ceny. 
7.1. Cenę oferty należy wpisać na Formularzu Oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.  
7.2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty.  
7.3. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści 

Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Formularza.  
7.4. Wykonawca powinien być płatnikiem VAT. 
7.5. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

7.6. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  

7.7. Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.  
7.8. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

 
8. Pozostałe warunki zamówienia: 

8.1. Zamawiający nie dopuszcza przygotowywania ofert częściowych  
8.2. Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz cenę oferty netto i brutto  
8.3. Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 
8.4. Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji dostaw zbieżnych z przedmiotem zamówienia i 

udokumentować realizację przynajmniej dwóch takich dostaw o wartości minimum 13 000 zł każda, 
dołączając odpowiednie rekomendacje.  

8.5. Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z 
zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i 
kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie 
wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”).  

8.6. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów 
bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te 
dokumenty rejestracyjne.  

8.7. Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:  
8.7.1. terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,  
8.7.2. nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.  

8.8. Termin składania ofert: do dnia 27.11.2018 r. do godziny 12.00.  
8.9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia  

w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.  
8.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane  
i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

8.11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.sp4lodz.wikom.pl, a także drogą elektroniczną na adres 
email podany przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Informacja o wyniku postępowania zostanie także 
upubliczniona w ogólnopolskiej bazie konkurencyjności.  
 

9. Sposób przygotowania ofert: 
9.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  
9.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.  
9.3. Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3, a także załączone poświadczenie 

Wykonawcy dot. realizacji  dostaw wymienionych w pkt. 8.4 wraz z rekomendacjami.  
Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.  

9.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  
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9.5. Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe  
nr 4/P/11/2018”), drogą elektroniczną na adres e-mail: sp4.projekt@poczta.fm, bądź osobiście w siedzibie 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź w godz. 8.00-15.00.  

 
 
 

………………………………………………………………….. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
Krystyna Przygoda 

 


