Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
95-200 Pabianice; ul. Tkacka 15
REGON 367991897
Tel. 422157723; fax 422149675
znak sprawy SP2.26.1.2021

Pabianice, 25.11.2021 r.

Wykonawca:
OFERTA OTWARTA

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach
zaprasza do złożenia oferty na:
ZAKUP SPRZĘTU ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2021 r.
Przedmiot zamówienia:

Drukarka 3D
wraz
z akcesoriami

Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku,
pole robocze min. 15cm x 15cm x 15cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej
12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis
i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne
w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa).
Interfejs w języku polskim lub angielskim.

1 sztuka

Filamenty

Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zakupionymi drukarkami

10 kg – różne kolory

Mikrokontroler
z czujnikami i
akcesoriami

Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki
stykowe prototypowe oraz zestaw przewodów"

1 komplet

Kamera
przenośna
cyfrowa wraz z
akcesoriami

Jakość zapisu min. Full HD
Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy. W przypadku gdy łącznie zostaną
spełnione wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny oraz kamera
cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu.

1 sztuka

Aparat
fotograficzny z
akcesoriami

Rozdzielczość matrycy min. 20 MP Wbudowana lampa błyskowa Interfejs: USB,
wskazane Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. W przypadku gdy
łącznie zostaną spełnione wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny
oraz kamera cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu.

1 sztuka

Mikroport z
akcesoriami
Oświetlenie do
realizacji nagrań
Mikrofon
kierunkowy z
akcesoriami
Gimbal
Statyw z
akcesoriami

Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery

1 komplet

1 komplet
1 komplet

1 sztuka
1 sztuka

Pen 3D
z akcesoriami

gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3
tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie
papierowa).

15 sztuk

Biblioteka
modeli 3D lub
robotów online

Biblioteki modeli 3d online, z przykładowymi projektami do wykorzystania,
kompatybilne z drukarką

1 sztuka

Stacja lutownicza

Stacja lutownicza z gorącym powietrzem

1 sztuka

Roboty powinny umożliwić zdalne kierowanie ruchem robota
Robot
Roboty powinny umożliwiać programowanie na różnych poziomach i poprzez obsługę
edukacyjny wraz
więcej niż jednego języka programowania (np. tekstowy, bloczkowy). Funkcjonalność
z akcesoriami
robotów edukacyjnych pozwala na ich integracje z odpowiednim oprogramowaniem
komputerowym.

6 sztuk

Dodatkowe warunki zamówienia: dostawa w cenie zamówienia, szkolenie w cenie zamówienia, gwarancja
co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis obowiązkowo na
terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. Certyfikaty CE.
Kryteria oceny ofert: cena 90%; gwarancja 10%
Oferty należy składać w Szkole Podstawowej nr 2; ul. Tkacka 15 w Pabianicach lub przesłać na adres email:
sekretariat@sp2pab.pl w terminie do dnia 02.12.2021 r. do godz. 15.00
Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Małgorzata Żmuda
tel/fax: 42 215 77 23, email: sekretariat@sp2pab.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy
w każdym czasie bez podania przyczyny oraz negocjacji ceny z wykonawcą wyłonionym w procedurze
zamówienia.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II
w Pabianicach
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z przepisem 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), zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Pabianicach przy ul. Tkackiej 15.
Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem, pod adresem e-mailowym
sekretariat@sp2pab.pl lub pod nr telefonu 42 215 77 23, fax 42 214 96 75.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Anny Żak, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mailowym azak@daneosobowe-inspektor.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie
danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup pomocy dydaktycznych
w ramach projektu Laboratoria Przyszłości” znak sprawy SP2.26.1.2021 prowadzonym zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz Regulaminem
Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odbiorcy upoważnieni z mocy prawa w celu
przeprowadzenia postępowania, do którego niniejsza informacja jest załącznikiem oraz osoby lub podmioty,
biorące udział w postępowaniu, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na ich wniosek.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy przez okres 10 lat. Po tym terminie mogą zostać
zniszczone, o ile stosowną zgodę wyda właściwy Dyrektor Archiwum Państwowego zaś Administrator uzna,
iż dokumentacja utraciła swoje znaczenie, w tym wartość dowodową.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 Rozporządzenia.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d, e Rozporządzenia).
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do wnoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
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