Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ruciane – Nida, dn. 07 / 10 / 2009 r.

Gmina Ruciane – ida
Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane – Nida
Tel. 087 425-44-38 / Fax. 087 425-44-56
Szkoła Podstawowa w Ukcie,
Ukta 70,
12 – 220 Ruciane – 'ida (Tel. 087 425-72-90)

ZAPYTA IE OFERTOWE
A DOSTAWĘ MIKROSKOPU UCZ IOWSKIEGO, STACJI
METEOROLOGICZ EJ.
na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły II”, który jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.)
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa pomocy dydaktycznych – mikroskop
uczniowski, stacja meteorologiczna.
Czynności do wykonania:
Przedstawienie oferty kupna mikroskop uczniowski, stacja meteorologiczna.
• wg. potrzeb, dostarczone przez Zamawiającego,
• po zaakceptowaniu oferty przez Zamawiającego wykonanie zamówienia zgodnie
z przedstawioną ofertą,
• dostarczenie materiałów do Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli,
ul. Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane-Nida.

USZCZEGÓŁOWIENIE DOT. PRZEDMIOTU OFERTY
Przedmiot

mikroskop
uczniowski

Opis

Ilość i termin
realizacji

Dane techniczne:
- statyw kołyskowy połączony przegubem z podstawą
- podstawa podkówka z trzema punktami podparcia
- głowica okularowa jednooczna
- obrotowa diafragma pięciozakresowa
- obiektywy achromatyczne: min. 4x, 10x, 40x (S)(obiektyw
amortyzowany)
- okular: H10x, H16x
- zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym 40x640x
- makroruchy: 50 mm, mikroruchy: 1.4-1.6 mm
- długość mechanizmu tubusu - 160 mm
- miska rewolwerowa trójgniazdowa

6 szt. – XI / 2009r.
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- oświetlenie preparatu przy użyciu lampy lub lusterka
- stolik płaski z łapkami do mocowania preparatu

Dane techniczne
głowica okularowa dwuoczna
diafragma z płynną regulacją
obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x (S)
(obiektyw amortyzowany), 100x (S) (O)
okulary: 10x, 16x
zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym
Mikroskop
40x-1600x
z
oświetlenie: LED (diodowe)
wbudowaną kondensor Abbe'go 1.25NA na podnośniku z
kamerą
systemem centrowania
stolik mechaniczny, krzyżowy z blokadą górnego
położenia
w zestawie zasilacz 12V, olejek immersyjny
(cedrowy) oraz przewody niezbędne do podłączenia
mikroskopu do telewizora
system: PAL (kolor)
elementy obrazu (rozdzielczość) kamery: 628x582
Podstawowe cechy:
- radiowo kontrolowany sygnał czasu

Stacja
pogody

Forma oferty:

Sposób i termin
składania ofert:

- podświetlane wyświetlacze LCD z 12 lub 24 godzinnym
zegarem
- wskazanie daty i godziny
- wskazanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w
°Celsjusza lub Fahrenheita (oF)
- wskazanie wilgotności względnej wewnętrznej i
zewnętrznej
- rejestracja wartości i czasu maksymalnych i minimalnych
parametrów
- możliwość przyjmowania sygnałów od trzech
przekaźników

3 szt. – XI / 2009r.

25 szt. – XI/2009r.

Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres wykonawcy (NIP),
• cenę brutto.
Wzór oferty w załączeniu
1) Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12 – 220 Ruciane – Nida,
2) E – mailem na adres: projekt.kl@o2.pl.
Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2009 r.
o godz. 15.00 (wg wpływu).

Szczegółowe
informacje:

Barbara Pyrdoł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie (Kierownik
projektu). Tel. 087 425-72-90
Dorota Bogucka – Inspektor, Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
tel. 087 425-44-39, e – mail projekt.kl@o2.pl.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”
(Dz.U.Nr 19, poz.177) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
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W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem
i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie
zamówienia.
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Barbara Pyrdoł
Kierownik projektu
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Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

………………………………
Miejsce, data
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
'azwa Oferenta
(adres, dane kontaktowe)
Szkoła Podstawowa w Ukcie
Ukta 70,
12-220 Ruciane – 'ida
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy– mikroskopu szkolnego,
mikroskopu z wbudowaną kamerą, stacja pogody do Szkoły Podstawowej w Ukcie, Ukta
70,12 – 220 Ruciane – 'ida, składam ofertę następującej treści:

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto: ……………………………………… zł
(słownie cena brutto ……………………………………………………………………), w tym
obowiązujący podatek VAT … % (…………………zł), gdzie cena jednostkowa to:
a) mikroskopu szkolnego

………………………… zł brutto/szt.,

b) mikroskopu z wbudowaną kamerą ………………………… zł brutto/szt.
c) stacja pogody

………………………… zł brutto/szt.

Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 'IP………………………

……………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

Projekt „W stronę dobrej szkoły II”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
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