
Rybnik, dnia 12 listopada 2020 r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Miasto Rybnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku

ul. Stanisława Małachowskiego 44

44-251 Rybnik

e-mail: sp16rybnik@wp.pl

tel./fax: 32 42 20 511

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestorium na potrzeby Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 6 w Rybniku.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dygestorium mobilne

Przeznaczone jest do realizacji doświadczeń w szkole. 

Komora robocza wyposażona z tyłu w szyby hartowane, z przodu w dużą szybę zapewniającą 

bardzo dobrą widoczność podczas pracy. 

Na bocznych ściankach dygestorium  płytki ceramiczne kwasoodporne. 

Dla bezpieczeństwa użytkowania  szyba podczas podnoszenia chowana w nadstawkę pełniącą 

również rolę doświetlenia części roboczej dygestorium.

Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 600x 2600 /mm/ (szerokość, 

głębokość, wysokość).

OPIS PRODUKTU

Dygestorium składające się z dwóch części:

 części górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami 

ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona w zlew polipropylenowy, baterie, 

zawór gazowy, wyciąg z filtrem wstępnym węgla aktywnego, sterowany zdalnie za pomocą 

pilota o wydajności 800m3/h. 

Filtr węglowy cylindryczny umieszczony na końcu układu. 

Dygestorium z systemem dwóch filtrów węglowych. 

 części dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem,  w wyposażeniu dwa 

zbiorniki na wodę czystą i ścieki, 20l każdy, pompe wodną 24V, włącznik pompy na panelu 

zewnętrznym dygestorium, kółka obrotowe z hamulcem.

W górnej komorze  przesuwana okiennica podnoszona, pozwalająca  na ustawienie okiennicy 

(góra-dół) w dowolnym położeniu.



Całość na nośniku laminatu.

Kolor preferowany popiel. 

III. Warunki realizacji dostawy:

1. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie, 

dokonywane będą w PLN.

3. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury.

4. Wybrany oferent dostarczy towar do siedziby Zamawiającego do dnia 18.12.2020 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien przygotować ofertę, poprzez wypełnienie  Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy, 

Załącznika nr 2 – Oświadczenia.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 19 listopada 2020 roku do godz. 15.00.

2. Ofertę należy złożyć:

a) elektronicznie na adres: sp16rybnik@wp.pl, albo

b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, albo

c) pocztą na adres Zamawiającego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

ul. Stanisława Małachowskiego 44

44-251 Rybnik

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

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

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

treści złożonych ofert.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

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

1) cena 100%

2. W terminie do dnia 20.11.2020 r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

VII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

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:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr

6 w Rybniku z siedzibą przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku (44-251);

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku jest

Pani Izabela Andrzejczyk, kontakt: e-mail: sp16rybnik@wp.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym

postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na

podstawie przepisów prawa;

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 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.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 
istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do 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 Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

a)  formularz ofertowy (załącznik nr 1)



b) oświadczenia (załącznik nr 2)

c) projekt umowy (załącznik nr 3)


