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ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik – Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42, 44 - 200 Rybnik 

Adres e –mail:zsbrybnik@gmail.com, Telefon: 32 4222 796 

          
Rybnik dn. 02.12.2019r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1.Wał ogrodowy (wał do trawy)  72/120 kg– 2szt.  
Dane techniczne: 
Walec o szerokość 50 cm,  
Waga 120 kg,   

2. OPRYSKIWACZ ręczny VENUS SUPER 360 lub równoważny- 2 szt. 
Dane techniczne: 
opryskiwacz ciśnieniowy,  
pojemność 1,5 l 
zbiornik opryskiwacza wyposażony w podstawę stabilizacyjną , pasek poziomu cieczy oraz skalę pojemności, 

regulowana końcówka rozpylająca umożliwia zmianę stopnia rozpylenia i strumienia cieczy . 
3. OPRYSKIWACZ ręczny KWAZAR 6L ORION lub równoważny – 1 szt.  
Dane techniczne: 
Opryskiwacz ciśnieniowy, 
Wyposażony w zawór bezpieczeństwa który zapobiega  nadmiernemu napompowaniu zbiornika  
podstawa stabilizująca zbiornik  
wyposażony w lancę teleskopową o płynnej regulacji długości od 0.6 m do 1.2m,  
wyposażony w pas nośny z podkładką naramienną oraz lejek z sitkiem  
skala pojemności z przezroczystym paskiem na zbiorniku , 
możliwość przyłączania wyposażenia dodatkowego. 
pojemność robocza: 6,0 l 
pojemność całkowita: 8,2 l 
ciśnienie robocze: 3,5 bar 
tworzywo: koopolimery PP  

4.OPRYSKIWACZ KWAZAR 15L NEPTUN PLECAKOWY lub równoważny -1 szt.  
Dane techniczne: 
wyposażona w plecakowy system nośny z miękkimi poduszkami naramiennymi i wygodnym pasem biodrowym,  
typ ciśnieniowy 
materiał wykonania zbiornika tworzywo sztuczne, 
typ strumienia okrągły, 
długość lancy teleskopowej 120 cm, 
pojemnik z podziałką,  
pojemność 15 l, 
regulowane dysze,  
komplet części zamiennych oraz dysza herbicydowa  
 

5. Konewka ogrodnicza Spring IKSP10  lub równoważna- 5 szt.  
Dane techniczne: 
pojemność 10l,  
kolor zielony lub czarny, 
materiał: tworzywo sztuczne HDPE 
wysokość: 37cm 
szerokość: 18cm 
długość całkowita: 63cm 
wyposażona w zdejmowane sitko 

 

6. Pikownik z drewnianą rączką Greenmill GR0195 lub równoważny- 6 szt.  
Dane techniczne:  
narzędzie do wykonywania otworów w glebie 
kolec wykonany ze stali 
drewniany trzonek z wygodnym uchwytem 
długość całkowita 29 cm 
szerokość uchwytu 10,5 cm 
maksymalna głębokość pikowania 12,5 cm 
 

7. Sadzarka do cebul kwiatowych GARDENA 3412-20 lub równoważna – 6 szt.  
Dane techniczne:  
sadzarka jest przeznaczona do wykonywania otworów w glebie pod cebulki kwiatów. 
posiada wskaźnik głębokości.  
wykonana ze stali wysokiej jakości. 
narzędzia ręczne  
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8. Motyczka z trzonkiem Gardeją Naturelife 17109-20 lub równoważna – 6 szt.  
Dane techniczne:  

kolor – szary,  

materiał – stal nierdzewna,  

rodzaj trzonka – drewniany długi, 
 

ostrze ze stali nierdzewnej o szerokości 16 cm  
 

9. Dwustronna ręczna motyczka ogrodowa z trójzębem i drewnianym trzonkiem Kard 124 lub równoważna- 10 szt. 
Dane techniczne:  
narzędzie o długości 32 cm, 
drewniana rączka, 
 prostokątne ostrze i trójząb,  
podwójna głowica,  
długość ostrza: 9 cm, 
długość trójzęba: 9 cm.  
10. Piła „lisi ogon” ręczna – 2 szt.  
Dane techniczne:  
piła sadownicza „lisi ogon”  sztorcowa,  
ostrze o długości 30 cm wykonane z wysokogatunkowej stali, 
uchwyt wykonany jest ze stali, 
ostrze regularne. 
11. SIEWNIK RĘCZNY DO NAWOZÓW NASION TRAWY – 2 szt. 
Dane techniczne:  
mobilny siewnik o pojemności 12 litrów. 
wyposażony w duże koła,  
wykonany z wysokiej jakości materiałów,  
posiada regulację intensywności rozsiewu,  
wysokość całkowita: 113 cm 
wymiary pojemnika: 54,5x18cm 
wysokość pojemnika: 25cm 
12. Taśma miernicza elektroniczna -Koło /kółko pomiarowe drogowe budowlane drogomierz KRAFT&DELE LCD  KD 10422 lub równoważne- 2 szt.  
Dane techniczne: 
przeznaczony do pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi,   
aluminiowy uchwyt z kołem z tworzywa sztucznego, 
pomiar odległości 0-999 m,  
teleskopowy uchwyt wyciągany pomiędzy 350 a 810 mm,  
trwała radełkowana rękojeść dla pewniejszego uchwytu,  
kółko pokryte gumą,  
Składana rączka 
Stojak zamocowany do licznika 
Wyposażone w pokrowiec na koło pomiarowe, ułatwiający transport 
Dokładność pomiaru: 0,5% (na równej powierzchni) 
Wyświetlacz LCD  
13. Taśma miernicza  – 5 szt.  
Dane techniczne: 
długość 30m,  
taśma zakończona metalowym oczkiem, umieszczona w kasecie z tworzywa, zaopatrzonej w  korbkę do zwijania.  
14. MIOTŁA SZCZOTKA ULICÓWKA z trzonkiem – 5 szt.  
Dane techniczne: 
wykonanie - oprawa drewno bukowe,  
wypełnienie 0 mieszanka włos nylon pcv,  
posiada uchwyt metalowy,  
długość - 1000 mm,  
szerokość - 60 mm,  
długość trzona - 1500 mm,  
grubość trzona  - 28 mm.  
15. Zmiotka z szufelka – 10 szt.  
Dane techniczne: 
zestaw zmiotka z szufelką z miękkimi włóknami syntetycznymi,  
zmiotka mocowana do rączki szufelki,  
szufelka wykonana z polipropylenu. 
16. WĄŻ OGRODOWY NA BĘBNIE Z WÓZKIEM HILLVERT 10090096 HT-LOUIS 45  /  EX10090096 lub równoważny- 1 szt.  
Dane techniczne: 
materiał Wąż: PVC / Obudowa: polipropylen / Uchwyt i podpora: stal,  
długość węża ( 30-50m), 
wymiary węża 11 x 15 mm (1/2”), 
ciśnienie robocze 8 barów, 
wielkość złączki 3/4”, 
regulacja uchwytu wózka 75 – 94 cm, 
zakres temperatury roboczej Od -5 do 45°C, 
wózek wyposażony w koła oraz długa rączkę,  
składana korba i koło prowadzące,  
wąż wyposażony w pistolet (zraszacz). 

Termin realizacji zamówienie  Do 17.12.2019r.  
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1. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne 

rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.  

W/w artykuły należy dostarczyć do siedziby szkoły uwzględniając w cenie brutto koszt transportu.  

2. Przywołano w niektórych przypadkach przykładowo nazwy własne lub producentów. Takie uzupełnienie opisu 

poszczególnych elementów zamówienia ma być pomocą dla Wykonawcy w przygotowaniu oferty. Zamawiający w każdym 

z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte  

w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment 

o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku 

zaoferowania materiałów równoważnych, to po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego 

materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia 

3. Kryteria wybory  oferty: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę 

procentową: 

Cena oferty   -   100 %  (1% = 1 pkt) 

Kryterium cena – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia. 

Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru: 

a. Najniższa oferowana cena 

Ilość punktów =           -------------------------------------------------- x 100 

b. Cena zaoferowana w ofercie badanej 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez 

poszczególne oferty zostanie zsumowana. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 

punktów. 

4. Ofertę należy przesłać do 06.12.2019r. do godz. 10.00 na adres  

email: zsbrybnik@gmail.com , kontakt: tel. 32/ 42 22 796, 32/ 42 222796 ( pon.-pt. 7.30-15.30)  

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 06.12.2019 r. godz. 10.20  na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem bip: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/, a 

także przekazany pocztą elektroniczną wszystkim uczestnikom. 
 

6. OOBOWIĄZEK 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 Zespół Szkół Budowlanych z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB jest Joanna Moćko, kontakt: e-mail: zsbrybnik@gmail.com, tel.: 32/ 42 22 796 

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, stosowanie 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; 

mailto:zsbrybnik@gmail.com
http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/
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 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. 

 

 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 02.12.2019r. 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na wykonanie usługi o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: jest  zakup i dostawa artykułów ogrodniczych  do Zespołu Szkół Budowlanych  

w Rybniku przy ul. Świerklańska 42   

Nazwa i adres 
WYKONAWCY 

 

 

NIP  

Nazwisko i imię właściciela  

PESEL  

Numer telefonu, fax  

e-mail  

Nazwa Banku  

Numer konta bankowego  

Rodzaj  oferowanego artykułu : 

Lp. Rodzaj asortymenty Rodzaj asortymentu proponowany przez Wykonawcę/ nazwa 

1.  Wał ogrodowy  

2.  Opryskiwacz 1,5L  

3.  Opryskiwacz 6 L  

4.  Opryskiwacz 15 L  

5.  Konewka ogrodowa   

6.  Pikownik  

7.  Sadzarka do cebuli  

8.  Motyka na dł. trzonku  

9.  Motyka ręczna  

10.  Piła „lisi ogon”  

11.  Siewnik  

12.  Taśma miernicza elektroniczna  

13.  Taśma miernicza 30m  

14.  Miotła ogrodowa   

15.  Zmiotka z szufelką  

16.  Wąż ogrodowy  

 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto zł. 
 

 

cenę  brutto zł.  
 

 
1. 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 …………………………..……………………………………….……….  
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        ……………………………………………………..oraz udzielam gwarancji na okres ……………………………..…… 
3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia   ………………...........(imię i nazwisko)  
2) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tj. 7 dni od wpływu faktury do 

Zamawiającego. 
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 

 
Przedstawiciel Wykonawcy 
 
.................................................... 
           ( podpis i pieczęć ) 

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

 
Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dnia 02.12.2019r. 

 
.............................................................. 
       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: 

zakup i dostawę artykułów ogrodniczych do Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańska 42 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych   

   przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

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

................................................................ 
                                                                                                                           /Podpis wykonawcy/  


