
Gawłuszowice, 30.11.2021r, 
  

 SPG.26.5.2021 
ZAPYTANIE OFERTOWE   

Na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł netto pn. „Zakup i 
dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria  
Przyszłości”  
 Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1598-tekst 
jednolity)  
  

I. Zamawiający:  
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach  
39-307 Gawłuszowice 5 
tel.(17 774 42 84), faks ( 17 774 42 84) 
adres strony internetowej: www.szkolagawluszowice.pl ; spgawluszowice.naszbip.pl 
e-mail : d.ziomek@gawluszowice.pl 

 
 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  
„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości”  
  
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi 
załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte 
niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i 
najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub 
wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane 
pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać 
odpowiednie certyfikaty CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm 
określonych obowiązującym prawem.  Wyposażenia o jednostkowej wartości powyżej 500zł brutto musi 
posiadać co najmniej 12 miesięczna gwarancje oraz instrukcję obsługi w języku polskim( niekoniecznie 
papierową) Dostawca zapewnia w ramach zamówienia usługę integracji i konfiguracji urządzeń oraz 
szkolenia.  
  
II. Termin wykonania zamówienia i rozliczenie za zamówienie  
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 27.12.2021 r.  
2.Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie jednorazowe po wystawieniu przez wykonawcę 
faktury z określeniem nabywcy i odbiorcy zamówienia, w terminie 14 dni od daty wystawienia 
faktury.  
  
 III.  Opis sposobu przygotowania oferty.  
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.   
2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim.  
3. Oferta złożona przez wykonawcę  powinna zawierać:  - wypełniony formularz ofertowy 

(załącznik nr 1),  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

(załącznik nr 2),  



- wypełnione formularze specyfikacji cenowej (załącznik nr 3 i załącznik nr 4).  
- klauzula  Rodo ( załącznik nr 4) 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
  
      IV. Ocena oferty  
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.  
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.   
3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.  
4. Przy ofertach z jednakową ceną będą brane pod uwagę inne kryteria: gwarancja, parametry,   
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.  

  
  

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
  

1.Ofertę należy przesłać pocztą  na adres zamawiającego, przesłać pocztą elektroniczną na adres 
d.ziomek@gawluszowice.pl  lub złożyć osobiście w Sekretariacie  Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach  w terminie do dnia 8 grudnia 2021r. godz. 10.00. 
Na kopercie należy umieścić „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  
 Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.   
  

V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  
  

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie 
podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.  
2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie 
zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.  
3.  Zamawiający zastrzega prawo niewybierania żadnej oferty jeżeli wartość najniższej oferty 
przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.   
  
  VI. Informacje dodatkowe  
  
1.Osobą do kontaktu ze strony zamawiającego jest Pan Grzegorz Nelec tel. 17 774 4 284  
  
        
  
ZAŁACZNIKI :   
1. Formularz ofertowy (do wypełnienia)  
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu   
3. Formularz specyfikacji cenowej.  
4. Formularz specyfikacji cenowej.  
5. Klauzula RODO  

  
   
                                                                                                                                       Zatwierdził:   
  

                                                                            Grzegorz Nelec   



  
  

     Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
  

FORMULARZ OFERTOWY  
  
Nazwa, adres i telefon Wykonawcy  

......................................................................  

......................................................................  

…..................................................................  

                                        Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach 
                                           39-307 Gawłuszowice 5  

  
odpowiadając na zapytanie na „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

  
OŚWIADCZAMY  IŻ:  
1. Oferujemy  wykonanie zamówienia w  cenie:  

  
Cena brutto: ...........................zł,  

słownie ................................................................................... zł  

2. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego 
zapytania: � cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,  
� spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym,  
� uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty,  
� znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym  
� posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym  
3. Potwierdzam wykonanie zamówienia do dnia 27 grudnia 2021r.  

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. Termin płatności: do 14 

dni od daty wystawienia faktury ma rachunek wskazany na fakturze.  

5. Udzielam gwarancji wynoszącej: ……………………………m-cy.  

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

- …………………………………………  

- …………………………………………..         
  ……………………………………………….                                           ………………………………………………………..  

                  (Data)              (Pieczęć i podpis/y  oferenta/  



  
               

  
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

  
  
  

Oświadczenie  
  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Zakup i 
dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria 
Przyszłości” do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach  
  
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego na „Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach 
programu Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego                                  
w Gawłuszowicach  oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
i spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w zakresie:  1) sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej,  2) zdolności technicznej lub zawodowej.   
 
 
  
……………………………                                                        .…………………………….  
miejscowość, data                                                                                              podpis Wykonawcy  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
 
 

WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
(wyposażenie podstawowe) 

 

Lp.  Rodzaj przedmiotu: Opis/parametry szczegółowe: ilość Wartość 
brutto 
jedn. 

Wartość 
brutto 

1. Drukarka 3D  
z akcesoriami  

Drukarka 3D z 5-letnim 
programem wsparcia szkoły 
z menu w języku polskim, 
możliwością przenoszenia danych 
za pomocą WIFI, kabla USB lub 
karty SD o podświetlanym polu 
roboczym 210 x 210 x 210 mm. 
Drukarka wykorzystuje 
technologię FDM do tworzenia 
wydruków oraz oprogramowania 
TinkerCAD, Fusion360, Onshape, 
CURA, Simplify3D. Przy zakupie 
drukarki Banach School uzyskuje 
się: ekspercką wiedzę 
specjalistów w technologii 3D dla 
polskiej edukacji szkolnej, gotową 
bibliotekę 500 projektów modeli 
3D zgodne z polską podstawą 
programową na różne zajęcia 
przedmiotowe, wysokiej jakości 
sprzęt - wyjątkowo łatwy i prosty 
w obsłudze, gwarantowane 
wsparcie serwisowe, opiekę dla 
szkoły - bezpłatne wsparcie 
opiekuna merytorycznego, który 
w przyjazny sposób i zgodnie 
z wymaganiami projektu 
rządowego pomoże wdrożyć 
technologię 3D w szkole. 
Dodatkowo, uzyskuje się pakiet 
dydaktyczny, w którym znajduje 
się: materiał do druku (1 kg 
filamentu PLA), karta SD na 
projekty 3D, oprogramowanie 
z licencją otwartą dla szkół 
(projektowanie modeli 3D, 
przygotowania modeli do druku 
3D),  

1   



2. Szafka z 
pojemnikami na 
drukarkę 3D i 
filamenty 
 

Stolik meblowy z szafką  
i filamenty na Drukarkę 3D  

1   

3. Filament PLA 1kg 
różne kolory min. 6 

Filament kompatybilny z 
drukarką  

18   

4. Mikrokontroler z 
czujnikami i 
akcesoriami. 

Mikrokontroler z czujnikami i 
akcesoriami. Zestaw RFID - 
kompletny zestaw startowy do 
nauki Arduino 
 

1   

5. Mikrokontroler z 
czujnikami i 
akcesoriami. 

 Najbardziej kompletny zestaw 
startowy dla Arduino 
 

1   

6. Statyw z 
akcesoriami. 

Wykonany z wysokiej jakości 
stopu aluminium z dodatkiem 
środków wzmacniających, 
dzięki czemu jest stabilny, 
wytrzymały, a przy tym lekki. 
Produkt jest w pełni 
uniwersalny. Pasuje do 
wszystkich aparatów i kamer, 
a także do sprzętu 
fotograficznego (np.: lamp 
błyskowych), który został 
wyposażony w standardowy 
gwint mocujący 1/4"". 

1   

7. Sprzęt do nagrań dla 
nauki 
prezentacji swoich 
osiągnięć  
 

Bezprzewodowy system 
mikrofonowy 2,4 GHz 
Uniwersalny system 
mikrofonów 
bezprzewodowych pracuje 
w paśmie 2,4 GHz.  
Wyposażony jest q filtr 
górnoprzepustowy oraz 
kontrole wzmocnienia sygnału 
dla poprawienia jakości 
nagrywanego dźwięku. Zestaw 
składający się z 1 nadajnika 
z wbudowanym mikrofonem 
i 1 odbiornika z możliwością 
wymiany sygnału w odległości 
aż do 70 metrów w wolnej 
przestrzeni. Akumulator 
zapewnia 5h pracy. Zestaw 

1   



pozwala na redukcję szumów 
w czasie rzeczywistym. 
Wymiary: 52 x 42 x 16 mm. 
Waga: 35 g. Częstotliwość 
2400-2483.5 MHz. Zasilanie: 
wbudowany akumulator. 

8. Stacja lutownicza 
z gorącym 
powietrzem 

 Stacja lutownicza 2w1 
z czytelnym wyświetlaczem 
LED  

1   

9. Aparat fotograficzny Dane techniczne: wys. 92.6 
mm, szer. 122.4 mm, głęb. 
69.8 mm, waga: 450 g, rodzaj 
matrycy: CMOS, rozdzielczość 
efektywna: 24.1 Mpix, 
rozdzielczość wideo: 4k, 
rozmiar matrycy: APS-C, Rodzaj 
obiektywu: 18-55 IS, typ 
obiektywu: 
zmiennoogniskowy, 
Mocowanie: EF, EF/EF-S, lampa 
błyskowa: możliwość 
podpięcia, obsługiwane karty 
pamięci: SD, Zdjęcia seryjne: 
do 5 FPS, czas naświetlania: 
1/4000 s, Blokada ekspozycji: 
automatyczna, Czułość ISO: 
25600, samowyzwalacz: tak, 
złącze USB: tak, złącze AV: tak, 
bluetooth: tak, Wi-Fi: tak, GPS: 
nie, NFC: nie, podgląd obrazu 
na żywo: tak, ekran dotykowy: 
tak, ekran odchylany: tak, 
przekątna ekranu: 3"", 
obiektyw w zestawie. 

1   

10. Kamera przenośna 
cyfrowa wraz z 
akcesoriami. 

Dane techniczne: wymiary: 
głębokość: 128mm, szerokość: 
54 mm, wysokość: 59.5 mm, 
waga (bez baterii): 190g; 
obraz: przetwornik: Exmor 
CMOS R, rodzaj stabilizacji 
obrazu: optyczny, zbliżenie 
cyfrowe: x350, zbliżenie 
optyczne: x30; techniczne: 
dotykowy ekran LCD, 
obsługiwane karty pamięci: 
microSD, micro SDHC, micro 
SDXC, rozdzielczość obrazu: 
1920 x 1080, złącze HDMI, 

1   



złącze USB 2.0, menu w języku 
polskim, zasilanie 
akumulatorowe; zestaw 
zawiera kamerę, akumulator 
NP-BX1, kabel HDMI, kabel 
USB, zasilacz sieciowy; funkcje 
dodatkowe: Funkcja Dual 
Video Recording, Inteligentny 
tryb AUTO, PlayMemories(TM) 
Home, Stabilizator obrazu 
Optical SteadyShot; 

11. Gimbal Gimbal DJI Osmo Mobile 3 1   

12. Mikrofon   Mikrofon nakamerowy - 
kardioidalny z odsłuchem 

1   

13. Oświetlenie do 
realizacji nagrań. 

Zestaw Lampa Mini Boom 
Żuraw Oświetleniowy Softbox 
+ Żarówka fotograficzna 85W 
 

1   

 Suma Brutto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
 
 

WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
(wyposażenie dodatkowe ) 

 

 
 
Lp.  Rodzaj 

przedmiotu: 
Opis/parametry szczegółowe: ilość Wartość 

brutto 
jedn. 

Wartość 
brutto 

1. Mikser 8-kanałowy 
Power Dynamics  
 

Posiada możliwość odtwarzania 
muzyki przez port USB i slot SD, 9-
pasmowy korektor stereo, funkcję 
redukcji szumów, 99 efektów DSP 
i zasilanie typu Phantom, dzięki 
któremu urządzenie może być zasilane 
kablem, na przykład, mikrofonowym. 
Wymiary: 36 x 33,8 x 10,5 cm. Waga: 
3,9 kg. 

1   

2. Kolumna mobilna  
 

Moc RMS/maksymalna: 250/500W 
Odtwarzacz USB MP3/WMA 
Funkcja Bluetooth(R) umożliwiająca 
bezprzewodowe odtwarzanie 
utworów z zewnętrznych urządzeń 
1 x mikrofon bezprzewodowy 
doręczny VHF (207,5 MHz) (R&TTE 
zatwierdzony) 
1 x mikrofon przewodowy 
Pilot zdalnego sterowania 
Funkcja REC 
Funkcja VOX 
Regulacja tonów niskich i wysokich 
Kontrola nad poziomem głośności 
i funkcją Echa w mikrofonie 
Kontrola poziomu głośności 
Wejścia mikrofonowe i liniowe 
Wbudowany akumulator 
wielokrotnego ładowania 
Uchwyt i kółka ułatwiające transport 
DANE TECHNICZNE: 
Głośnik niskotonowy: 10"/25 cm 
Czułość: 97dB 
Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20kHz 
Zasilanie: 220-240V / 50-60Hz 
(możliwość zasilania 12V lub 

2   



z wbudowanej baterii) 
Akumulator: 12V 3,4 Ah 
Wymiary: 525 x 370 x 360mm 
GWARANCJA: 3 lata 

3. Zestaw 
nagłośnieniowy  
 

INFORMACJE OGÓLNE: 
1000W Plug & Play speaker kit 
2x 10" Subwoofer (aktywny i pasywny) 
2x Top każdy z 2.5' średniotonowym 
driverem i 2.5' tweeterem 
W zestawie kabel głośnikowy NL2 
W zestawie 2x prosty statyw łączący 
urządzenia (130-160cm) 
W zestawie mikrofon przewodowy 
Odbiornik Bluetooth 
Port USB oraz slot na arty SD do 
odtwarzania MP3 
Wejście mikrofonowe 6.3mm Jack 
Wejście: Stereo RCA i liniowe 6.3mm 
Jack 
Efekt echa dla mikrofonu 
Kontrola niskich i wysokich tonów 
DANE TECHNICZNE: 
Moc wyjściowa: 1000W (2x 400W + 2x 
100W) 
Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz 
Głośniki: 2x 2.5" średniotonowe + 2.5" 
wysokotonowe 
SPL max.: 128dB 
Subwoofer: 10" 
Top hat: 35mm 
Zasilanie: 230VAC / 50Hz 
Wymiary: 
Subwoofer: 390 x 370 x 405mm 
Głośnik/satelita: 125 x 140 x 390mm 
Waga zestawu: 36 kg 

1   

4. Zestaw 
mikrofonów 
bezprzewodowych  
 

NFORMACJE OGÓLNE: 
4x bezprzewodowy mikrofon doręczny 
4x 50 kanałów UHF do wyboru 
Transmisja danych IR 
4x wyjście XLR 
Sterowanie CPU 
Oscylator PLL 
Przetworniki z wyświetlaczem 
wskazującym częstotliwość i stan 
naładowania akumulatora 
Wyposażony w wyświetlacz LCD 
DANE TECHNICZNE: 
Częstotliwość: 826.300 - 831.200 / 
863.000 - 865.000 
Wyjście RF: <10mW 
Pasmo przenoszenia: 60Hz - 18kHz 
Stabilność częstotliwości: <15ppm 
THD: <1% 
Stosunek sygnału do szumu: >97dB 
Bateria: 2x AA (mikrofon) 

1   



Zasilanie: 100-230VAC / 50Hz 
Wymiary (odbiornik): 235 x 420 x 
44mm 
Wymiary (mikrofon): 250 x o 51mm 
Waga (odbiornik): 1700 gr 
Waga (mikrofon): 400 gr 

5. Mikrofon 
bezprzewodowy z 
głośnikiem  
 

Specyfikacja urządzenia: 
Nominalna moc wyjściowe: 10 W  
Pasmo przenoszenia: 200 Hz - 15 kHz 
(+/-2 dB)  
Wymiary: 260 mm (długość)  
Waga: 300 g  
Czas działania na baterii: ok. 6 godzin, 
przy baterii Li-Ion 7,4 V 1100 mAh  
Ładowanie : 5 V DC, 1 A, USB typu USB 
C  
Czas pełnego naładowania: 2 i pół 
godziny  
W zestawie: mikrofon Avtek Micker 
Pro, futerał, pasek, stacja ładująca, 
kabel ładujący USB. 

1   

6. Zestaw 
mikrofonów 
nagłownych 
 

Informacje ogólne: 2x mikrofon 
nagłowny oraz 2x mikrofon 
krawatowy, 2x bodypack pracujący na 
różnych częstotliwościach VHF, 
podwójny odbiornik, wyświetlacz, 
wyjście 6,3 mm. Dane techniczne: 
częstotliwość: 200.175MHz / 
201.400MHz, pasmo przenoszenia: 
40Hz-20kHz, stosunek sygnału do 
szumu: > 85dB, bateria: 2x AA 
(bodypack), zasilanie: 240VAC / 50Hz, 
wymiary (odbiornik): 160 x 210 x 
40mm, wymiary (bodypack): 115 x 65 
x 20mm, waga (odbiornik): 900gr, 
waga (bodypack): 200gr. 

1   

7. Zestaw do 
zawieszania tła 
200x368cm 
 

Specyfikacja zestawu: poprzeczka 
składana z czterech segmentów, trzy 
możliwości regulacji długości belki: 
150/225/300 cm, długość segmentów 
belki: 3 x 81,5cm, 1x75cm, średnica 
belki: 25mm, zakres wysokości 
zestawu: 80-190 cm, długość statywu 
po złożeniu: 68 cm, trzy sekcje 
statywu, blokowanie rozstawu nóg 
i wysokości statywu za pomocą śrub 
motylkowych, specjalna końcówka do 
poprzeczek, stabilna konstrukcja, 
łatwy i szybki system składania 
i rozkładania, antypoślizgowe stopki. 
Zestaw zawiera: 2x statyw, składana 
poprzeczka, futerał. 

1   

8. Tło fotograficzne 
zielone 1,6x5m. 
Greenscreen 

Tło fotograficzne green screen 
o wymiarach 1,6 x 5 m. Materiał 
specjalnego przeznaczenia do 

1   



 fotografii - równomierne rozłożenie 
masy tkaniny na całej powierzchni - 
bez prześwitów. Gramatura: 150 
g/m2. 

9. Młotek ślusarski 
100 g 
 

Uniwersalny młotek ślusarski. Idealny 
do drobnych prac naprawczych czy 
budowlanych. Ergonomiczny uchwyt 
zapewnia komfortową pracę 
z narzędziem. Wytrzymały obuch 
został wykonany z trwałej stali 
węglowej, dzięki czemu młotek 
cechuje się długą żywotnością. 
Wymiary: dł. 26,5 cm. Waga: 0,2 kg. 
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10. Kombinerki Kombinerki o wszechstronnym 
zastosowaniu. Sprawdzą się 
w zaginaniu, odginaniu 
i przytrzymywaniu obrabianego 
materiału. Szczęki wykonane ze stali 
chromowo-wanadowej. Wymiary: dł. 
16,3 cm. Waga: 0,22 kg. 
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11. Zestaw wkrętaków Izolowe wkrętaki, 3 x wkrętak płaski, 2 
x wkrętak krzyżowy. Wykonane 
z wytrzymałej stali. Wymiary: wkrętaki 
płaskie: 2.5 x 75 mm, 4.0 x 100 mm, 
5.5 x 125 mm; PZ1 x 80 mm; PZ2 x 100 
mm. Waga całego zestawu: 0,51 kg. 

1   

12.  Szczypce boczne Szczypce boczne o uniwersalnym 
zastosowaniu. Część robocza została 
wykonana z wytrzymałej stali 
węglowej. Duże przełożenie siły 
pozwala ciąć bez wysiłku. Wymiary: 
19,5 x 6 x 2,4 cm. Waga: 0,21 kg. 
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13. Zestaw bitów Uniwersalny zestaw bitów i nasadek 
do wkrętarek 43 szt. Wykonanie ze 
stali modyfikowanej S2 zapewnia 
trwałość i wytrzymałość. Zawężona 
strefa skrętna łatwo radzi sobie 
z wartościami szczytowymi momentu 
obrotowego, absorbując wibracje 
podczas przykręcania i odkręcania 
śrub w rozmaitych materiałach. Bity 
oferowane sa w praktycznej i solidnej 
walizce z organizerem. Zawartość 
zestawu: PH1, PH2 (2x), PH3; PZ1, PZ2 
(2x), PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, 
H5, H6; T10, T15, T20 (2x), T25, T27, 
T30, T40; TH10, TH15, TH20 (2x), 
TH25, TH27, TH30, TH40; PH2; PZ2; 
SL6; T15, T20, T25; nasadka do 
nakrętek ze stałym magnesem do śrub 
sześciokątnych (6 mm, 8 mm, 10 mm); 
uniwersalny uchwyt magnetyczny; 
uniwersalny uchwyt z funkcją szybkiej 
zmiany. 
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14. Zestaw wierteł Wiertła wykonane ze stali 
szybkotnącej HSS pokryte dodatkową 
powłoką TiN. Wiertła nadają się do 
wiercenia otworów w drewnie, metalu 
i tworzywach sztucznych. Zawartość 
zestawu: 25 x wietło: 1 mm, 1,5 mm, 2 
mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 
4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,2 
mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 
7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 
mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 13 mm. 
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15. Akumulatorowa 
wiertarko-
wkrętarka 

Mocna i kompaktowa wiertarko-
wkrętarka z akumulatorami 
pokazującymi stan naładowania 
baterii. Lampa LED zapewnia 
doświetlenie obszaru roboczego. 
Zasilanie: akumulator 18V/Li-Ion, 
maks. Moment obrotowy 
miękki/twardy: 25/20Nm, regulowany 
moment obrotowy: 1,5-6,0Nm, maks. 
średnica wiercenia w drewnie/stali: 
20/10mm, liczba obrotów biegu 
jałowego: 0-450/0-1800/min, waga 
z akumulatorem: 1,6 kg. W zestawie: 
walizka narzędziowa, 2 akumulatory 
Ultra-M 18V/2,0Ah, szybka ładowarka 
SC 60 PLUS, uchwyt wiertarski 
szybkomocujący, instrukcja obsługi. 
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16. Skrzynka 
narzędziowa 

Praktyczna i pojemna plastikowa 
skrzynka na narzędzia. Ułatwia 
przechowywanie drobnych 
elementów. Uchwyt zapewnia 
mobilność. Kolor: czarny. 
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17. Piła ramowa Ostrze piły wykonane jest ze stali 
węglowej zapewniając mu 
wytrzymałość. Uchwyt wykonany 
z tworzywa sztucznego 
w ergonomicznym kształcie. Długość 
ostrza: 15 cm. 
Długość brzeszczotu ok. 500-600 mm 
 Oprawka metalowa 
 Kąt cięcia: 90 - 45 stopni 
 

1   

18. Laminator  A4 A3 Przeznaczony do laminowania na 
zimno i na gorąco. Posiada diodę LED 
sygnalizującą możliwe zablokowanie 
laminowanego dokumentu. 
Wyposażony w dźwignię zwalniania 
napędu wałków, która ułatwia 
wycofanie dokumentu. Maksymalny 
format laminowanego dokumentu 
wynosi A4, a maksymalna grubość folii 
laminacyjnej - 125 mik. Funkcja Auto 
Shut Off zapewnia automatyczne 
wyłączenie po 30 minutach braku 
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aktywności, redukując pobór energii 
i zapobiegając przegrzaniu. Prędkość 
laminacji obejmuje 30 cm na minutę.  

19. Folia laminacyjna 
A4 125mic 

Uniwersalna folia laminacyjna 
w formacie A4 i grubości 125 mic. 
Nadaje dokumentowi połysk i znaczną 
sztywność. Całkowicie zabezpiecza 
dokument przed zalaniem, 
zawilgoceniem i zabrudzeniem. 
Zwiększa odporność na uszkodzenie 
mechaniczne. 
Specyfikacja produktu: 
1 opakowanie  
100 szt. 
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20. Suwmiarka 
tradycyjna   

Specyfikacja techniczna: 
zakres pomiaru: od 0 do 150 mm /6'  
dokładność pomiaru: 0,01 mm  
jednostka pomiaru: cale i milimetry  
funkcja ZERO  
zasilanie: bateria LR 44 (2x baterie 
w zestawie)  
wymiary (dł./szer.): 23,5 x 7,5cm  
waga: 150g  
wyświetlacz: LCD  
temperatura pracy: od 0° C do 40° C  
temperatura przechowywania: od 10° 
C do 60° C  
wilgotność otoczenia: poniżej 80% bez 
wpływu na działanie suwmiarki. 
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21. Talerz głęboki Talerz został wykonany z materiału, 
który zapewnia doskonałą odporność 
na wstrząsy mechaniczne 
i długotrwałą ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Gwarantuje ochronę przed bakteriami. 
Zachowuje idealną jakość nawet po 
2000 myciach w wybranych 
zmywarkach gastronomicznych. 
Posiada wysoką odporność termiczną 
przy wahaniach temperatury do 135 
stopni C. Utrzymuje ciepło 
serwowanych płynów. Nadaje się do 
używania w kuchenkach 
mikrofalowych. Podlega recyklingowi 
i spełnia standardy HACCP. 
Uniwersalne wzornictwo i neutralna 
barwa sprawią, że doskonale 
wkomponują się w wystrój każdego 
wnętrza.  
Specyfikacja produktu: 
rodzaj: talerz głęboki  
1 szt.  
śr. 22 cm  
kolor: biały  
materiał: szkło hartowane. 
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22. Talerz deserowy Talerz został wykonany z materiału, 
który zapewnia doskonałą odporność 
na wstrząsy mechaniczne 
i długotrwałą ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Gwarantuje ochronę przed bakteriami. 
Zachowuje idealną jakość nawet po 
2000 myciach w wybranych 
zmywarkach gastronomicznych. 
Posiada wysoką odporność termiczną 
przy wahaniach temperatury do 135 
stopni C. Utrzymuje ciepło 
serwowanych płynów. Nadaje się do 
używania w kuchenkach 
mikrofalowych. Podlega recyklingowi 
i spełnia standardy HACCP. 
Uniwersalne wzornictwo i neutralna 
barwa sprawią, że doskonale 
wkomponują się w wystrój każdego 
wnętrza.  
Specyfikacja produktu: 
rodzaj: talerz deserowy  
śr. 19,5 cm  
kolor: biały  
materiał: szkło hartowane. 
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23. Talerz płaski  Talerz został wykonany z materiału, 
który zapewnia doskonałą odporność 
na wstrząsy mechaniczne 
i długotrwałą ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Gwarantuje ochronę przed bakteriami. 
Zachowuje idealną jakość nawet po 
2000 myciach w wybranych 
zmywarkach gastronomicznych. 
Posiada wysoką odporność termiczną 
przy wahaniach temperatury do 135 
stopni C. Utrzymuje ciepło 
serwowanych płynów. Nadaje się do 
używania w kuchenkach 
mikrofalowych. Podlega recyklingowi 
i spełnia standardy HACCP. 
Uniwersalne wzornictwo i neutralna 
barwa sprawią, że doskonale 
wkomponują się w wystrój każdego 
wnętrza.  
Specyfikacja produktu: 
rodzaj: talerz płaski  
śr. 24,5 cm  
kolor: biały  
materiał: szkło hartowane. 

30   

24. Kubek 250 ml Posiada wysoką odporność termiczną 
przy wahaniach temperatury do 135 
stopni C. Utrzymuje ciepło 
serwowanych płynów. Nadaje się do 
używania w kuchenkach 

30   



mikrofalowych. Podlega recyklingowi 
i spełnia standardy HACCP. 
Uniwersalne wzornictwo i neutralna 
barwa sprawią, że doskonale 
wkomponują się w wystrój każdego 
wnętrza.  
Specyfikacja produktu: 
rodzaj: kubek  
poj.: 250 ml  
kolor: biały  
materiał: szkło hartowane. 

25. Łyżka szkolna Specyfikacja produktu: 
 
dł. 20,4 cm  
materiał: metal  
można myć w zmywarce. 
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26. Widelec szkolny Specyfikacja produktu:  
dł. 20,5 cm  
materiał: metal  
można myć w zmywarce. 

30   

27. Nóż szkolny Specyfikacja produktu: 
dł. 22,9 cm  
materiał: metal  
można myć w zmywarce. 

30   

28. Łyżeczka szkolna Specyfikacja produktu:  
dł. 13,5 cm  
materiał: metal  
można myć w zmywarce. 

30   

29. Sitko metalowe z 
rączką 

Praktyczne sitko o niewielkich 
rozmiarach. Wyposażone w  wygodną 
rączką. Idealne do przesiewania. 
Specyfikacja produktu:  
długość całkowita: 27 cm  
długość rączki: 13.5 cm  
wysokość: 3,5 cm  
Średnica: 12 cm  
waga: 0,05 kg  
materiał: metal. 

2   

30. Garnek wysoki z 
pokrywą, stalowy O 
200mmm, V6,3l 

Specyfikacja produktu: 
śr. 20 cm, pojemność 6,3 l  
do wszystkich rodzajów kuchenek. 

2   

31. Platinum. Patelnia 
nieprzywierająca. 

Specyfikacja produktu: 
wym.: śr. 28 cm, wys. 4,5 cm  
pojemność: 2l  
materiał: aluminium  
gr. ścianki 4 mm  
nie można myć w zmywarce  
nie można użytkować na kuchence 
indukcyjnej. 
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32. Miska polerowana 
d 300mm 7l 

Specyfikacja produktu: 
pojemność: 7 l  
średnica: 30 cm  
wysokość: 14,5 cm  
materiał: stal nierdzewna. 

2   



33. Trzepaczka Produkt nadaje się do mycia 
w zmywarce.  
Specyfikacja produktu:  
wym.: dł. 26 cm, szer. 5,9 cm  
materiał: polipropylen  
kolor: czarny  
produkt podlega recyklingowi. 
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34. Zestaw noży 
walcowanych z 
listwą. 

Specyfikacja produktu: 
zestaw zawiera: 
3 noże o dł. ostrza: 21 cm/19,5 cm/10 
cm, 
stalkę z kutego pręta stalowego o dł. 
30 cm, 
widelec ze stali nierdzewnej o dł. 15 
cm  
listwę magnetyczną o dł. 33 cm  
materiał: stal nierdzewna  
twardość ostrza 52-54 HRC  
można myć w zmywarkach i wyparzać. 
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34. Deska kuchenna Specyfikacja produktu: 
wym.: 35,6 x 0,9 x 25,5 cm  
materiał: tworzywo sztuczne. 
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35. Miska do mieszania 
z pokrywką 3l 

Specyfikacja produktu: 
pojemność 3 l  
wym. 23,7 x 13,1 x 21,8 cm  
kolor: biały  
materiał: polipropylen  
można myć w zmywarce. 

2   

36. Miska okrągła 6l Specyfikacja produktu: 
pojemność: 6 l  
wym. 30,2 x 13,2 cm  
kolor: biały  
materiał: polipropylen. 
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37. Lodówka 
zamrażalka 236 l 
A+ 

Energooszczędna lodówko-zamrażarka 
z technologią Total NoFrost 
zapobiegającą powstawaniu szronu na 
ściankach lodówki. Temperatura 
mrożenia nawet do -24 stopni, dzięki 
czemu produkty mogą być 
przechowywane znacznie dłużej. 
Szuflady VitControl Plus pozwalają 
utrzymać świeżość owoców i warzyw 
przez długi czas. Zastosowanie 
technologii super chłodzenia pozwala 
na schłodzenie dużej ilości produktów 
w krótkim czasie. Kolor: biały, klasa 
energetyczna: F, pojemność całkowita 
netto: 231 l, pojemność netto 
zamrażarki: 70 l, pojemność netto 
chłodziarki: 161 l, możliwość zmiany 
kierunku otwierania drzwi. Wymiary: 
szer. 54 cm, wys. 170 cm, gł. 57,6 cm. 
Waga: 61 kg. 

1   



38. Wałek drewniany Specyfikacja produktu:  
dł. 38 cm  
śr. 6 cm  
materiał: lity buk. 

2   

39. Miska z melaminy 
5l  

Specyfikacja produktu: 
poj. 5 l  
śr. 25,4 cm  
wys. 12,4 cm  
materiał: melamina  
kolor: niebieski  
można myć w zmywarce. 
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40. Mikser ręczny  Specyfikacja produktu: 
wym.: dł.: 55,5 cm, dł. ramienia: 25 
cm, śr.: 7,5 cm  
waga: 1,9 kg  
moc: 250W  
napięcie: 230V  
prędkość: 2 500-15 000 obr./min.  
materiał: stal nierdzewna, tworzywo 
sztuczne. 
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41. Garnek średni - z 
pokrywką Budget 
Line 24l 
 

Garnek ze stali nierdzewnej 
rekomendowany dla dużej i małej 
gastronomii. Wyposażony w pokrywkę 
z otworem do uwalniania pary oraz 
nienagrzewające się uchwyty ze stali 
mocowane przy pomocy nitów. 
Specjalna konstrukcja dna typu 
,,sandwich" (stal 
nierdzewna/aluminium - 4,0mm /stal 
nierdzewna 18/0 - 0,8mm) łączy 
w sobie właściwości aluminium 
w zakresie rozprowadzania ciepła 
z trwałością i właściwościami 
magnetycznymi stali nierdzewnej. 
Powierzchnia zewnętrzna satynowana 
z polerowanym rantem. Grubość 
ścianki 0,8 mm. Nadaje się do 
wykorzystania na wszystkich rodzajach 
kuchenek - gazowych, elektrycznych, 
szklano-ceramicznych oraz 
indukcyjnych. Produkt można myć 
w zmywarce. 
Specyfikacja produktu: 
poj.: 24 l  
śr.: 36 cm  
wys.: 24 cm. 
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42. Wanna cedzakowa  
 

Specyfikacja produktu: 
śr.: 34 cm  
wys.: 16 cm  
materiał: stal nierdzewna. 

1   

43. Maszyna do szycia  
 

Maszyna posiada 38 programów 
szycia, w tym 22, które wykorzystują 
jedną igłę. Wśród nich znajdują się 
ustawienia uwzględniające nie tylko 
ściegi podstawowe ale także 
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overlockowe i elastyczne dedykowane 
dla materiałów rozciągliwych. 
Możliwość regulacji ściegu od 0 do 4 
mm, wysokiego podnoszenia stopki 
i szycia wstecznego. 4-stopniowe 
obszywanie dziurek na guziki i opcja 
obszywania brzegów. Automatyczne 
nawijanie nici na szpulkę dolną oraz 
oświetlenie LED. Wymiary: 41,5 x 30 x 
17 cm, waga: 7,3 kg. 

44. Igły klasyczne do 
tkanin ha*1 
 

Jedne z najbardziej uniwersalnych 
igieł. Doskonale do naturalnych tkanin 
i ich mieszanek oraz tkanin z włókien 
sztucznych. Kolba półpłaska, 
pakowane po 5 sztuk i występują w 4 
rozmiarach: 70/10 - 1 szt., 80/12 - 1 
szt., 90/14 - 2 szt., 100 - 1 szt. 
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45. Igły Karnet - 
Indianin 
 

Praktyczny zestaw igieł umożliwiający 
pracę z różnymi materiałami. Zestaw 
zawiera 16 szt. igieł do szycia, 4 szt. 
igieł do łatania, 4 szt. dużych igieł i 1 
szt. nawlekacza. 
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46. Szydełko do 
robótek rozm. 0 
 

Szydełko do ręcznego wyrobu dzianiny 
poprzez przeciąganie nici przez 
pętelki. Posiada praktyczną plastikową 
rączkę ułatwiającą ruchy przy 
szydełkowaniu. 
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47. Szydełko do 
robótek rozm. 2 
 

Szydełko do ręcznego wyrobu dzianiny 
poprzez przeciąganie nici przez 
pętelki. Posiada praktyczną plastikową 
rączkę ułatwiającą ruchy przy 
szydełkowaniu. 
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48. Szydełko do 
robótek rozm. 4 
 

Szydełko do ręcznego wyrobu dzianiny 
poprzez przeciąganie nici przez 
pętelki. Posiada praktyczną plastikową 
rączkę ułatwiającą ruchy przy 
szydełkowaniu. 
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49. Szydełko do 
robótek rozm. 6 
 

Szydełko do ręcznego wyrobu dzianiny 
poprzez przeciąganie nici przez 
pętelki. Posiada praktyczną plastikową 
rączkę ułatwiającą ruchy przy 
szydełkowaniu. 
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50. Mikser ręczny  
 

Wytrzymały kompaktowy mikser 
wyposażony w tryb pulsacyjny. Jego 
dużą zaletą jest cicha praca. W 
komplecie mieszadła do ubijania i haki 
do wyrabiania ciasta. Moc: 450 W. 
Dodatkowe funkcje: tryb turbo, 
pięciostopniowa regulacja prędkości. 
Kolor: biały 
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51. Robot planetarny  
 

 Robot planetarny  powinien posiadać 
silnik o mocy 1000 W, 7 prędkości 
pracy i łatwe do unoszenia ramię. 
Dzięki planetarnym ruchom mieszania 
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składniki będą idealnie połączone ze 
sobą. Jego budowa sprawia, że jest 
bezpieczny podczas użytkowania. 
Dzięki akcesoriom, dla których jest 
dedykowany pokrowiec w zestawie, 
z łatwością można szybko 
poszatkować warzywa i owoce oraz 
przygotować zupę lub koktajl. W 
zestawie: trzy końcówki - do 
mieszania, ubijania i zagniatania, 
rozdrabniacz z trzema tarczami, 
mikser kielichowy, misa ze stali 
szlachetnej. 

52. Stolnica 
bambusowa do 
ciasta 
 

W 100% wykonana z naturalnego 
bambusa. Podwyższone brzegi chronią 
blat przed zabrudzeniem. Konstrukcja 
krawędzi 90 st. Zapewnia stabilność 
i chroni przed ześlizgnięciem. Wymiary 
64 x 43 x 3,9 cm. 
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53. Żelazko  
 

Produkt posiada funkcję prasowania 
w pionie, system antywapienny oraz 
blokadę kapania. Moc: 2400 W. 
Pojemność zbiornika na wodę: 270 ml. 
Wytwarzanie pary: 35 g/min. Silne 
uderzenie pary: 120 g/min. Długość 
przewodu: 2 m. 
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54. Wielofunkcyjny 
opiekacz z 
wymiennymi 
wkładkami 
 

Wielofunkcyjny opiekacz o mocy 650 
W z kompletem trzech wymiennych 
płytek pokrytych powłoką 
zapobiegającą przywieraniu 
w zestawie. Opiekacz umożliwia 
przygotowanie tostów, gofrów 
i potraw grillowanych takich jak 
panini. 
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55. Kuchenka 
elektryczna z 
piekarnikiem 
 

Rodzaj płyty: elektryczna, rodzaj 
piekarnika: elektryczny. Liczba pól 
grzewczych: 4, pokrywa: metalowa. 
Pojemność piekarnika: 67l, 3 funkcje 
pieczenia, technologia zapobiegająca 
nagrzewaniu się drzwi, funkcja 
czyszczenia parowego. Klasa 
energetyczna: A. Wymiary: szer. 50 
cm, wys. 85 cm, gł. 60 cm. 
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56. Deska do 
prasowania  
 

Ergonomiczna deska łatwa do 
rozkładania i przechowywania dzięki 
haczykowi. Wyposażona jest również 
w mechanizm blokujący nogi po 
rozłożeniu. Wymiary: długość deski 
złożonej wraz z hakiem 125 cm (bez 
haka 118 cm), szerokość deski 
złożonej 41cm, deska z blatem 
o rozmiarze 30x85cm. Waga: 2,5 kg. 
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57. Wizualizer  
 

Specyfikacja produktu:  
Zoom martycowy ( Zoom/Pixel Zoom): 

1   



204 x  
Sensor (przetwornik): 1/3.2 CMOS  
Ilość pikseli (efektywna): 8 Mpix  
Rozdzielczość (efektywna): Full HD 
1080p (1920 x 1080) Mpix  
Częstotliwość odświeżania: 60 FPS  
Zoom optyczny: 10 x  
Zoom cyfrowy: 16 x  
Obszar skanowania: 437 x 246 mm  
Fokus: Automatyczny/ręczny  
Wbudowana pamięć: 80 zdjęć  
Zapis na karcie pamięci (typ): karta 
SDHC, port USB - np. pendrive  
Pilot zdalnego sterowania: tak  
Oświetlenie zewnętrzne: 1x  
Typ oświetlenia: LED  
Wyjścia video: HDMI, VGA (D-Sub15), 
Composite (RCA)  
Wejścia wideo: HDMI, VGA (D-Sub15)  
Porty komunikacyjne: RS232, Mini 
USB, USB  
Waga: 2.8 kg  
Wymiary max.: 545 x 200 x 385 mm  
Wymiary min.: 77 x 250 x 305 mm  
Pobór mocy (max): 12 W 

58. Waga spożywcza 
kuchenna 
elektroniczna 5 kg 
LCD 

Duży i czytelny, pięciocyfrowy 
wyświetlacz LCD wskazuje: wagę 
w gramach (g) i uncjach (oz), 
wyczerpanie się baterii (LO), 
przeciążenie (0 -ld) - ponad 5 kg na 
szalce, niestabilność ważonego 
produktu (OUT2). Specyfikacja: 
zasilanie: bateria 2x 1,5V AA (w 
zestawie), maksymalna dopuszczalna 
waga: 5 kg, dokładność pomiaru: 1 g, 
jednostki (2): g (gramy), oz (uncje), 
duży i czytelny 5 cyfrowy wyświetlacz 
LCD o wymiarach 52 x 20 mm, 
sygnalizacja przeciążenia, wyczerpania 
baterii oraz błędów pomiarowych, 
automatyczne wyłączanie kiedy 
urządzenie jest nieużytkowane, 
średnica platformy: 145 mm, wymiary 
całkowite: 238 x 168 x 34 mm, kolor 
obudowy: biały. 
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59. Pracownia LEGO(R) 
Education SPIKE 
Prime 
 
 

-LEGO(R) SPIKE Prime  (6 sztuk) 
-RoboCamp(R) -biblioteka modeli 3D, 
scenariusze zajęć oraz szkolenia, 
dostęp dla szkoły dla  nauczycieli na 
okres 12 miesięcy. Dla uczniów klas 4-
8 szkoły podstawowej 

1   

 Suma Brutto 
 

 

 



 
 
 
 
  
  

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
RODO (obowiązek informacyjny) 

 

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:   

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w 
Gawłuszowicach  z siedzibą Gawłuszowice 5,39-307 Gawłuszowice  

2. inspektor ochrony danych osobowych: iod@gawluszowice.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  na  „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia                
i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”  

 
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm), dalej „uPzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Po zakończeniu umowy dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych  

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7. posiada Pani/Pan:  
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;  
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

 Ograniczenie stosowania   

1. na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;    

2. nie przysługuje Pani/Panu:  

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

                                                
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.  
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego  



c. 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.   

3. Administrator danych informuje, że Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w 
przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Do obowiązków tych należą m.in.:  

a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu 
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego – obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami;  

b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w 
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, chyba że ma zastosowanie, co 
najmniej jedno z włączeń, p których mowa w art. 14 ust 5 RODO. 

  
    
 ……………………………                                                        .……………………………. 
     miejscowość, data                                                                                              podpis Wykonawcy  
  
 
 
 
 

  


