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          Gliwice, 28.01.2022 r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 6/2022 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach, ul. Lipowa 29 zaprasza do składania ofert: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

„Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji 

programu rządowego Laboratoria Przyszłości”   

L.p. Rodzaj przedmiotu Opis/parametry 

szczegółowe 

Ilość 

sztuk/zestawów 

Oferowana cena 

(brutto) 

1.  Mikroskop wraz z 

akcesoriami 

lub zestaw 

mikroskop + 

wizualizer 

1 zestaw  

2.  Wizualizer kompatybilny 

z mikroskopem 

1 szt.  

3.  Zestaw tarników do 

drewna 

 2 zestawy  

4.  Pirograf - wypalarka do 

drewna z akcesoriami 

 2 zestaw  

5.  Taśma miernicza stalowa Zakres pomiarowy 

min. 3 m 

3 sztuki  

6.  Kątomierz stolarski  1 sztuka  

7.  Okulary ochronne Mocowane na 

gumkę 

10 sztuk  

8.  Fartuch laboratoryjny  Dla ucznia, biały 

rozmiar S – 10 szt. 

Rozmiar M – 5 

szt. 

15 sztuk  

9.  Mikrofon nagłowny z 

akcesoriami 

 1 zestaw  

10.  Włóczka różne kolory  30 sztuk  

11.  Kordonek kolorowy 

zestaw  

 4 zestawy  

12.  Mulina zestaw kolorów  4 zestawy  

13.  Nici zestaw różnych 

kolorów 

 2 zestawy  

14.  Taker ręczny  2 szt.  

15.  Zszywki do takera  2 op.  

16.  Stacja pogody wbijana w ziemię 1 sztuka  

17.  Waga kuchenna  3 szt.  

18.  pirometr  1 szt.  

19.  termopara  1 szt.  

20.  Klocki Gigo do 

programowania 

 3 zestawy  

21.  Zestaw konstrukcyjny 

SkriKid 

 3 zestawy  

22.  Blender  1 szt.  

23.  Pęseta metalowa  5 szt.  

24.  laminarka  1 szt  

25.  Folia do laminarki A4 i  2 szt.  
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A3 

26.  Przewody elektryczne Typ „krokodylek” 3 zestawy  

27.  Gwoździe 1,4x25  1 zestaw  

28.  Instrukcje BHP w wersji 

podstawowej 

 1 zestaw  

29.  Wkręty 3 x20  1 op.  

30.  Plastry drewna śr. ok. 7 

cm 

 100 sztuk  

31.  Papier A3 do rysunku 

technicznego 

 10 szt.  

32.  Pędzle zestaw malarski  5 zestawów  

33.  Zestaw dłut do drewna  3 zestawy  

34.  Szafa metalowa na 

narzędzia z półkami 

 1 szt.  

35.  Pojemnik warsztatowy 

duży 

 5 szt.  

36.  Stół zajęciowy 

uczniowski 130 x 50 z 

regulowaną wysokością 

Zaokrąglone 

narozniki 

15 szt.  

37.  Stół warsztatowy 

nauczyciela z nadstawką i 

regulowaną wysokością 

 1 szt.  

38.  Zestaw guzików różnych Małe, duże, 

dwuoczkowe, 

czteroczkowe 

2 zestawy  

39.  Lakier do drewna/ metalu 

1l 

 3 szt.  

40.  Farba do drewna/ metalu szara, biała 5 sztuki  

41.  Plastry drewna śr. ok. 20 

cm 

 50 szt.  

42.  Deska heblowana świerk 

100cmx15cmx2cm 

 10 sztuk  

43.  Materiał krawiecki różne 

kolory 

 10 m  

44.  Filc akrylowy mix 

kolorów 

 1 zestaw  

45.  Kanwa czysta do haftu  10 m  

 

RAZEM brutto 

 

  

2. Termin składania ofert: do 07.02.2022 r., godzina: 12.00, w przypadku wyboru drogi tradycyjnej 

decyduje data nadania. 

Oferty należy przesłać na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach, ul. Lipowa 29, 

44-100 Gliwice, lub mailowo na adres: sekretariat@zsp12.gliwice.eu 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.  

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia ilości zamawianych zestawów. 

5. Opis warunków płatności: 

mailto:sekretariat@zsp12.gliwice.eu
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1.     Termin płatności faktury: min. 30 dni. 

2.     Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane 

zamówienie i protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Warunki udziału w postępowaniu: udzielający zamówienia musi spełnić niżej wymienione 

warunki: 

1.     Prowadzi działalność usługową w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania 

oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2.     Akceptują treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania 

 

7.  Termin gwarancji: Dostarczone przedmioty muszą posiadać okres gwarancji udzielonej przez 

producenta lub dostawcę  nie krótszy niż 24 miesiące. 

8. Dostarczone przedmioty muszą być nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich, spełniać 

wymogi bezpieczeństwa a także techniczne i funkcjonalno-użytkowe. 

 

9. Dostarczone przedmioty muszą posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, 

które są sporządzone w języku polskim. 

 

10. Cena poszczególnych elementów zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do 

realizacji zamówienia, w tym dostawę. 

 

11. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena - 100 % 

Sposób obliczania = (cena oferowana/najniższa cena z wszytkach ofert) x 100 

12. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę przygotowuje się poprzez umieszczenie kwoty brutto w powyższej tabeli zawierającej 

przedmiot zamówienia. Ofertę wykonawca może podpisać podpisem elektronicznym (podpis 

kwalifikowany, profil zaufany, lub podpis osobisty). Ceny podane w ofercie muszą być cenami 

łącznie z podatkiem VAT. 

13.  Osoba do kontaktu: Barbara Olchawa, e-mail: sower@op.pl, tel. 691 168 056. 

 
 

 

 

 Podpis składającego Ofertę 

mailto:sower@op.pl

