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Zapytanie ofertowe 
 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający: 

Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego2, 44-200 Rybnik NIP: 642-001-07-58 

Odbiorca: 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr17 im. Jana Brzechwy ul. Krzyżowa 12, 

44-200 Rybnik 

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 oczyszczaczy powietrza do Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy  

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Specyfikacja parametrów oczyszczaczy powietrza: 

 

Rekomendowana powierzchnia: do 100 m2 

Model przystosowany również do montażu naściennego. 

Napięcie: 220V/50Hz 

Zużycie energii: 55W 

Zakresy wentylatora: 5 poziomów szybkości 

Filtracja 7 stopniowa: wstępna, HEPA H13, fotokatalityczna, 

filtry węglowe, antybakteryjne + lampa UV 

Przepływ powietrza: 390m3/h 

Ciśnienie akustyczne 20-42dB（A） 

Eliminacja zanieczyszczeń: 99,98 % 

Dodatkowe funkcje: wskaźniki poziomu zanieczyszczeń, 

wskaźnik konieczności wymiany filtrów, 

regulacja szybkości pracy, 

tryb nocny, 

programator czasu pracy, 

jonizator powietrza, 

sterowanie ręczne lub pilotem, 

 

Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt  

o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie 

jak instrukcja obsługi, gwarancja. 

 

4. kod CPV 42514200-4 Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu  

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego w terminie  

do 28 luty 2020 r. do godz. 16.00  

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.  

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, 

dokonywane będą w PLN.  

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

wystawionej faktury.  



 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów:  

1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,  

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania.  

 

Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.  

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://p17.bip.edukacja.rybnik.eu/926/ 

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 18 luty 2020 roku do godziny 10:00  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę oczyszczaczy powietrza do Przedszkola  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy”.  

2. Ofertę należy złożyć:  

a) elektronicznie na adres: przedszkole_17_rybnik@op.pl lub 

b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00 lub 

c) pocztą na adres Zamawiającego:  

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy  

ul. Krzyżowa 12 

44-200 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% i specyfikacja parametrów 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 19 luty 2020 r.:  

a) na tablicy ogłoszeń Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy,  

b) na stronie internetowej pod adresem http://p17.bip.edukacja.rybnik.eu/926/,  

 

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 Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Rybniku przy ul. Krzyżowej 12 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. 

Jana Brzechwy w Rybniku jest Pani Joanna Moćko, kontakt: e-mail: przedszkole_17_rybnik@op.pl , 

tel.: 32 42 27 105;  

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;  

http://p17.bip.edukacja.rybnik.eu/926/
http://p17.bip.edukacja.rybnik.eu/926/
mailto:p03@poczta.onet.pl


- 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. Dodatkowych informacji udziela Anita Skupień- dyrektor Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy (telefon: 32 42 27 105).  

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:  

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),  

b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),  

c) projekt umowy (załącznik nr 3).  
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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  

 

 
 


