
Gmina Miasto Rzeszów  
ul. Rynek  1                                                                                                                                                                           
35-064 Rzeszów                                                                                        Rzeszów, 16.11.2017 
………………….…………………………………………  
       nazwa i adres zamawiającego 

 

Zapytanie ofertowe 

 Na  sprzedaż  i dostawę  wyposażenia gabinetu higieny szkolnej  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55  35-101 Rzeszów  

Zamawiający: 

Gmina Miasto Rzeszów  

ul. Rynek 1   

35-064 Rzeszów  

NIP 8130008613 

Odbiorca faktury –płatnik  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  

ul. Staroniwska 55 35-101Rzeszów 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż i dostawę  zgodnie z następującą specyfikacją:  

L. p Rodzaj  wyposażenia Ilość  

1. Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i 
dorosłych  

       1 szt. 

2. Siatka centylowa wzrostu masy i ciała        2 sz.  

3. Tablica Ishihary do badania widzenia barwnego         1 szt.  

4. Szyny Kramera         1 
komplet  

5. Przenośna apteczka pierwszej pomocy         4 szt.  

 

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:  

Aparat elektryczny do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych 

prosty pomiar na ramieniu , funkcja wykrywania arytmii serca, wyświetlacz cyfrowy pokazujący 

czytelny wynik, pomiar ciśnienia i tętna.   

Siatka centylowa masy i ciała dla dziewczynek i chłopców –tablica siatki centylowe do wyznaczenia 

statystycznych  wzrostu i wagi dziecka. 

 Tablica Ishihary do badania widzenia barwnego w twardej oprawie do sprawdzenia widzenia barw dla 

dzieci i dorosłych, 24 tablice.  

Szyna do unieruchomienia kończyn typ Kramer przeznaczone do unieruchomienia złamanych kończyn. 

Przenośne apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem  – tkanina wodoodporna. 



Ponadto zaoferowane  wyposażenie  spełnia następujące warunki: 

1. posiadają deklarację  CE 

2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta 

3. wyposażenie  jest fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich 

4. posiadają dołączone  niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w 

języku polskim  

5. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta  lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

3.Warunki  Dostawy. 

Dostawa będzie realizowana w dniach w dniach pracy szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00. 

W ramach dostawy wyposażenia  wykonawca musi zapewnić transport na własny koszt we skazane 

miejsce po wcześniejszym telefonicznym  powiadomieniu  o terminie dostawy.  

5. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składnia ofert.    

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.                  

Załącznik Nr 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 

 ul. Staroniwska 55  35-101 Rzeszów w sekretariacie pok. Nr 5  w formie pisemnej ,osobiście , 

listownie lub  na adres poczty    elektronicznej - e-mail sekretariat@zszp4.resman.pl w terminie do 

dnia 21.11.2017 do godz. 12:00. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną . Oferty 

złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową i posiadać 

datę sporządzenia.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia- za spełnienie warunku Zamawiający uzna 

podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia  – za spełnienie warunku 

Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty 

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia- – 

za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na 

formularzu oferty.  

mailto:sekretariat@zszp4.resman.pl


5.Kryterium oceny ofert   

O wyborze najkorzystniejszej ofert decydować będą kryteria: 

Cena - 100% 

1. Cena oferty powinna  być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku: 

a) Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

b) Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 

c) Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy. 

         6.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 

ogłoszona na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie-adres   

strony www.zszp4.resman.pl.  

 

Załączniki: 

1.  Formularz oferty –załącznik Nr 1 

2. Wzór umowy –załącznik Nr 2 

  

 

 

http://www.zszp4.resman.pl/

