
Rybnik, 11.10.2021 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy: zakupu oczyszczaczy powietrza na potrzeby uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 14 w Rybniku oraz mieszkańców Dzielnicy Radziejów 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik 

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybnik 

ul. Leopolda Staffa 42a  

44-274 Rybnik 

Adres e –mail: zsp14@miastorybnik.pl 

Telefon: 32 42 50 608 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oczyszczaczy powietrza na potrzeby uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku oraz mieszkańców Dzielnicy Radziejów 

Liczba oczyszczaczy powietrza: do 9 sztuk. 

 

Parametry minimalne oczyszczacza powietrza: 

1) technologia oczyszczania: wielostopniowa 

2) filtry: 

-  HEPA  

-  węglowy   

3) wielkość pomieszczeń – do 50 m2 powierzchni. 

4) maksymalny poziom hałasu: 75dB 

5) wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak, wyświetlanie poziomu PM 2,5 

6) moc: 7-60 W  

7) gwarancja: co najmniej 24 miesiące 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, 

parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot 

zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe 

wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia 

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Kod CPV 42514200-4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia towaru wraz z rozładunkiem, montażem i wniesieniem do wskazanego miejsca 

w siedzibie Zamawiającego, 

b) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 

c) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru oraz 

ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych. 

2. 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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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 30 dni od wyłonienia oferenta. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

- zawierać wypełniony Załącznik nr 1. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: 

zsp14@miastorybnik.pl, lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 14 w Rybniku ul. Leopolda Staffa 42 a, 44-274 Rybnik w godzinach od 8.00-14.00 do dnia 

20.10.2021 r. z dopiskiem: Oferta na zakup oczyszczaczy powietrza. 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: zsp14.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 22.10.2021 r. w siedzibie na 

tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku oraz na stronie 

internetowej pod adresem zsp14.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 42 

50 608 oraz adresem email: zsp14@miastorybnik.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 1 
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FORMULARZ OFERTOWY 

na dostawę o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oczyszczaczy powietrza 

zgodnych z opisem na potrzeby uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku. 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

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

 

NIP:…………………...................................…………………. 

 

Nazwisko i imię właściciela 

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

 

PESEL…………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu : ................................................... Numer Fax : ..............................................................  

 

e-mail: ....................................................................................................................................................... 

 

Nazwa Banku firmy: ..................................................................................................................................  

 

Numer konta bankowego firmy: ............................................................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

Cena jednostkowa netto oczyszczacza: ……………………….. zł 

 

Cenę jednostkowa brutto oczyszczacza: ...................................... zł. 

 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie  

 

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

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

- podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy 

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

(imię i nazwisko)   

 

- akceptujemy przekazany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, 

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

 

*) niepotrzebne skreślić 

Przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

(podpis i pieczęć )   

Załącznik nr 2 



 

Data : .......................................... 

 

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

Nazwa wykonawcy 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Oczyszczacze powietrza zgodne z opisem na potrzeby uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 

14 w Rybniku.” 

oświadczam/y, że: 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z 

przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych, 

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust 1b,tj: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

- zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

…........................................, dnia ........................................ 

Miejscowość    Data 

 

 

 

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

Podpis wykonawcy/ 


