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Opole, 29.10.2017r.
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego
ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole
tel. (77) 4 745 942
e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl

Zapytanie ofertowe nr 13/2017
(pomocy dydaktycznych, sprzętu weterynaryjnego oraz zootechnicznego)

I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, im. K. Gzowskiego, ul. J. Hallera 6, 45-867
Opole, NIP: 7541098244, REGON: 000186967.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu weterynaryjnego oraz zootechnicznego do
nauki zawodu Technik Weterynarii dla uczniów w Publicznym Technikum Nr 1 w Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego, w ramach projektu
„Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

1.

Wykaz sprzętów/pomocy dydaktycznych

Cyfrowy przenośny ultrasonograf z możliwością pomiaru grubości tłuszczu.
Dane techniczne: sonda wieloczęstotliwościowa (2,5MHz, 3,5MHz, 5,0MHz),
kąt 90°, ekran LCD minimum 5” z możliwością regulacji obrazu, bateria
wymienna, ładowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz sprzętu
(wskaźnik stanu baterii na ekranie), do 4h ciągłej pracy, pamięć 128 klatek,
pomiar: dystans, obwód, obszar, tętno, waga ok 800g z baterią.

Liczba
sztuk
1

Wymiary ok.: 16x12x4,5cm.

2.

W zestawie: sonda, ochronna osłona gumowa, pasek, wymienna bateria,
ładowarka, myszka, żel do USG 250ml, instrukcja obsługi.
Zestaw inseminacyjny (niezbędnik inseminatora).
Zestaw inseminacyjny (niezbędnik inseminatora) z rozmrażaczem MT30/54 z
ustaloną temperaturą 37ºC. W skład zestawu inseminacyjnego wchodzi:
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3.

4.

5.

6.

skrzynka wykonana z odpornego na zniszczenie tworzywa (ABS), rozmrażacz
do nasienia, pistolet inseminacyjny Quicklock 2000, 100 szt. osłonek
uniwersalnych, obcinarka do słomek, opakowanie rękawic inseminacyjnych,
wziernik Varikon, mały żel inseminacyjny, pęseta oraz klamra zaciskowa do
zabezpieczenia położenia pojemnika w kontenerze.
Płytka do badania mleka.
Płytka do badania mleka z dozownikiem SHOOF objętość uchwytupojemnika (300ml). Pozwala a przetestowanie ok. 15 krów.
Trokar chromowany.
Trokar chromowany z metalową rączką i dwiema kaniulami. Długość 15 cm,
średnica 10 mm.
Miara zootechniczna.
Miara do pomiarów zoometrycznych oraz oceny przyrostów wagowych u
bydła i świń. Obudowa z tworzywa. Długość 2,5m
Elektroniczny wykrywacz rui dla krów, klaczy, świń i owiec
Przenośny elektroniczny wykrywacz rui dla krów, klaczy, świń i owiec aparat wykorzystuje zależność pomiędzy zmianami oporności elektrycznej
śluzu pochwowego. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS
oraz zamocowaną na stałe sondą pomiarową zakończoną dwiema
elektrodami. Włącznik urządzenia zabezpieczony gumowym kapturkiem.
Okienko z tworzywa sztucznego zabezpieczające wyświetlacz LCD.
Urządzenie wyposażone we wskaźnik automatyczny wyczerpania baterii.
Posiada funkcję automatycznego wyłączania się gdy nie jest używany w
celu oszczędzania źródła zasilania.
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Masa przyrządu od 345 g do 415 g (z baterią)
Zasilanie jedna bateria 9V, typ 6F-22. Orientacyjny czas pracy ciągłej na
jednej baterii około 22 godzin, pobór prądu około 18 mA.
Zakres pomiarowy co najmniej 0-1990 jednostek
Zalecana temperatura pracy od 10°C do 40°C
Zalecana temperatura przechowywania od 5°C do 45°C
W zestawie:
- wykrywacz rui
- jedna bateria 9V, typ 6F-22
- opakowanie transportowe wielokrotnego użytku (wykonane z tworzywa
sztucznego)
- instrukcja obsługi

Wymagana jest gwarancja minimum 24 miesiące. Produkt musi być
fabrycznie nowe, kompletny pozwalające na pełną identyfikację.
7.

Termometr i higrometr.
Termometr i higrometr do równoczesnego mierzenia temperatury i
wilgotności powietrza.

3

Jeżeli nie jest określone inaczej, wymagana jest gwarancja minimum 24 miesiące.
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Wszystkie produkty muszą fabrycznie nowe, kompletne pozwalające na pełną identyfikację produktu.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad- grudzień 2017 rok.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta na formularzu ofertowym (zamieszczonym poniżej) powinna zawierać ceny
brutto poszczególne części zamówienia oraz całość za dostawę. Ponadto oferta powinna być
uzupełniona o szczegółowy opis produktów pozwalających na ich pełną identyfikację.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- uzupełniona o dokumenty o których mowa w punkcie V.1.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
tomasz.ciecierski@gzowski.opole.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres:
ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole do dnia 06.11.2017r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.11.2017r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty, zostaną ogłoszone do godziny 15:00, dn. 07.11.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących oraz na stronie internetowej pod adresem
http://www.gzowski.opole.pl
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.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.gzowski.opole.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert spełniających wymogi formalne na podstawie
ceny.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.gzowski.opole.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ciecierski pod numerem telefonu 602 650 288 oraz
adresem email: tomasz.ciecierski@gzowski.opole.pl
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FORMULARZ OFERTY
.....................................................
(miejscowość, data)

WYKONAWCA
..............................................................................
..............................................................................
(NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES)

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole
tel. (77) 4 745 942
e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl

TELEFON/FAX......................................................
E-MAIL...................................................................

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr13/2017 z dn. 29.10.2017r. na usługę polegającą na dostawie
pomocy dydaktycznych, sprzętu weterynaryjnego oraz zootechnicznego - dla uczniów Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego do zawodu Technik Weterynarii w
Publicznym Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza
Gzowskiego, w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”.

Oferuję :

Lp.

Wykaz sprzętów/pomocy dydaktycznych

1.

Cyfrowy przenośny ultrasonograf z możliwością pomiaru grubości tłuszczu.

2.

Zestaw inseminacyjny (niezbędnik inseminatora).

3.

Płytka do badania mleka.

4.

Trokar chromowany.

5.

Miara zootechniczna.

6.

Elektroniczny wykrywacz rui dla krów, klaczy, świń i owiec

7.

Termometr i higrometr.

Cena
brutto za
sztukę
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Cena łączna brutto .....................................................................................................................
Cena łączna brutto słownie..........................................................................................................
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

.........................................................................................
podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta
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