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Rybnik, dnia 23 listopada 2021 roku 

 

SP23.253.85.2021  

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego 

Stanu w Rybniku 

ul. Sportowa 52 

44-273 Rybnik  

e-mail: gimrybnik@poczta.onet.pl  

telefon: 324259715 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa drukarki 3D i laptopa do Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku przy ul. Sportowej 52 

w ramach programu Laboratoria Przyszłości.” 

2. Kod CPV: 42962000-7 Urządzenie drukujące i graficzne    

           30213100-6 Komputery przenośne 
3. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dostawa drukarki 3D i laptopa do Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku przy ul. 

Sportowej 52 w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z poniższym 

zestawieniem określającym minimalne wymagania: 

 

Lp. Nazwa Opis j.m. Liczba 

1 Drukarka 3D  

Parametry minimalne: 

- Technologia: FDM 

- Pole robocze: 210 x 210 x 210 mm, 

podświetlane 

- Stół roboczy: Wymienny 

- Obudowa drukarki: przezroczysta, zabudowana 

- Podgląd wydruku: stacjonarny, zdalny (WIFI) 

- Wyświetlacz : z polskim menu, dotykowy, 

kolorowy 2,4” 

- Łączność: WIFI, USB, karta SD 

- Kamera: tak 

- Obsługiwane typy plików: .STL, .OBJ 

wbudowany slicer 

- Prędkość druku: szybka: 20-120 mm/s 

- Średnica dyszy: 0,4 mm 

- Temperatura druku: temperatura 180℃-260℃ 

szt. 1 
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Lp. Nazwa Opis j.m. Liczba 

- Wysokość warstwy: 0,1 – 0,4 mm 

- Obsługiwany filament: kompatybilny z 

drukarką: PLA (bezpieczny dla dzieci i 

młodzieży), ABS  

- Obsługiwana średnica filamentu: 1,75 mm 

- Certyfikaty: CE, FCC, ROSH, REACH 

- Biblioteka projektów: online, 500 projektów w 

podziale na przedmioty szkolne zgodne z PP, 

zintegrowane z drukarką 

- Oprogramowanie: TinkerCAD, Fusion360, 

Onshape, CURA, Simplify3D 

- Certyfikaty: CE, FCC, ROSH, REACH 

- miejsce serwisowania – serwis zewnętrzny na terenie 

Polski  

- gwarancja: 24 miesiące 

- szkolenie dotyczące obsługi drukarki i oprogramowania 

przeprowadzone na terenie szkoły 

2 Laptop  

Parametry minimalne:  

Rodzaj urządzenia Notebook 

System operacyjny Microsoft® Windows 10 

Home PL 64-bit 

WYŚWIETLACZ 

Przekątna ekranu 15.60 cali 

Rozdzielczość optymalna 1920x1080 (Full HD) 

pikseli 

Powłoka ekranu Antyrefleksyjna (Anti-glare) 

Touch Nie 

PROCESOR 

Typ procesora Intel Core i5 

Zainstalowany procesor Intel® Core™ i5-

1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 

GHz) 

Ilość rdzeni / wątków 4 / 8 

PAMIĘĆ 

Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 

Pamięć zainstalowana (GB) 8 

GRAFIKA 

Karta graficzna zintegrowana z 

procesorem 

Intel® Iris™ Xe Graphics 

Dodatkowa karta graficzna Nie 

DYSK TWARDY 

Zamontowany dysk SSD M.2 

Pojemność dysku 256 GB 

NAPĘD OPTYCZNY 

Napęd optyczny wbudowany Nie 

ZŁĄCZA 

Port LAN LAN 1 Gbps 

szt. 1 
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Lp. Nazwa Opis j.m. Liczba 

Złącze D-Sub (VGA) D-Sub (VGA) x1 

Złącze HDMI HDMI x1 

Porty USB 4x : 1x 2.0 + 2x 3.1 + 1x Thunderbolt 

4 

Złącze stacji dokującej Nie 

ŁĄCZNOŚĆ / KOMUNIKACJA 

Port Wi-Fi IEEE 802.11ax 

Port Bluetooth Bluetooth 5.2 

BATERIA 

Typ akumulatora / baterii Li-Ion 3 cell battery 

MULTIMEDIA 

Wbudowane Audio Tak 

Wejścia i wyjścia audio Wyjście/wejście mini-

jack 

Dodatki multimedialne Głośniki stereo 

Dodatki multimedialne Wbudowany mikrofon 

Wbudowana kamera internetowa HD720p 

Czytnik kart Tak 

Czytnik linii papilarnych Nie  

Klawiatura Klawiatura standardowa z blokiem 

numerycznym 

Podświetlana klawiatura Nie 

POZOSTAŁE PARAMETRY 

Wyposażenie dodatkowe Zasilacz 65W 19V DC, 

3.42A 

Cechy Core i5-1135G7;SSD256GB 

Informacje dodatkowe Trusted Platform Module 

(TPM) 2.0 

Informacje dodatkowe Kensington Lock 
 

 gwarancja:  36 miesięcy 

 miejsce serwisowania – serwis zewnętrzny na 

terenie Polski  

 

Ogólne informacje: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas 

przewozu oraz ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za dostawę i jakośd 

dostarczanego zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady 

powstałe w czasie transportu towaru oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu 

wszelkich skutków prawnych. 

3) Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad 

fizycznych i prawnych. 
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ZAPISY DO OGÓLNYCH INFORMACJI, KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTAD W RAZIE POTRZEBY. 
JEŻELI PONIŻSZE ZAPISY SĄ NIEPOTRZEBNE/NIEWŁAŚCIWE TO PROSZĘ USUNĄD. 

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyd Zamawiającemu przedmiot zamówienia 

sprzętowo skonfigurowany oraz gotowy do eksploatacji. 

2) Dla wyspecyfikowanych urządzeo podane parametry są wartościami minimalnymi, 

każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

3) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wskazanie 

równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeo lub parametrów 

wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

produktów równoważnych, przez które należy rozumied produkty o parametrach nie 

gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne 

(współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-

systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne, 

musi do oferty załączyd dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikad 

będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty 

równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma 

obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów 

oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 

4) Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad 

fizycznych i prawnych. Urządzenia muszą byd dostarczone Zamawiającemu 

w oryginalnych opakowaniach fabrycznych zabezpieczających przed uszkodzeniem 

w trakcie transportu i składowania, z załączonymi kartami gwarancyjnymi 

i instrukcjami obsługi w języku polskim. 

5) Całośd dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzid z oficjalnego kanału 

dystrybucji producenta na terenie Polski. 

6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd przedmiot umowy do siedziby 

Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu i godzinach 

ustalonych z Zamawiającym. 

7) Koszt transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady 

powstałe w czasie transportu towaru oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu 

wszelkich skutków prawnych. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zdolnośd do występowania w obrocie gospodarczym. 
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa 

warunku w tym zakresie. 

3. Zdolnośd techniczna lub zawodowa. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa 

warunku w tym zakresie. 

4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnieo do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie 

określa warunku w tym zakresie. 

 

IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do podpisania 

umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 grudnia 2021 roku.  

3. Zamawiający nie będzie udzielad zaliczek na realizację zamówienia. 

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

zamówienie dokonywane będą w PLN.  

5. Termin płatności ustala się na 14 dzieo od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien przygotowad ofertę, która składa się z dwóch elementów: 

1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

2. Wszystkie elementy formularza ofertowego oraz oświadczenia muszą zostad w sposób 

czytelny wypełnione. 

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: sp23.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna byd złożona u Zamawiającego do 01 grudnia 2021 roku do godziny 10:00. 

Ofertę należy złożyd: 
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a) osobiście – w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00. do 15:00 albo 

b) pocztą na adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23  

im. Górniczego Stanu w Rybniku 

ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik 

Ofertę złożoną osobiście lub za pośrednictwem poczty należy opakowad w jednej 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa drukarki 3D i laptopa do Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 

przy ul. Sportowej 52 w ramach programu Laboratoria Przyszłości”, albo 

c) elektronicznie na adres: gimrybnik@poczta.onet.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją 

ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od wykonawców wyjaśnieo 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena 100% 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 02 grudnia 2021 roku na 

stronie internetowej pod adresem: sp23.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik. 

2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku jest Pani Joanna Modko, kontakt: 

e- mail: gimrybnik@poczta.onet.pl, tel.: 324259715, w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest 

zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Podanie 

danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi 

prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną 

określonych cech. 
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5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 

sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy), 

3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 

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), 

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

1) prawo usunięcia swoich danych osobowych, 

2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych, 

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą byd inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie 

z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona 

dokumentacja postępowania. 

8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu 

celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą byd przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Anna Byczek (telefon: 32 4259715, e-mail: 

gimrybnik@poczta onet.pl). 

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

2) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 

3) projekt umowy (załącznik nr 3). 

  

mailto:guntert@cuw.rybnik.pl

