
 

 

 

Projekt „Kursy-staże-awans” 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 

                                                                                    Data: 20.07.2021  

Dane identyfikacyjne Zamawiającego: 

CENTRUM KSZTAŁCENIA AWANS Aldona Miszczyk 

ul. Klonowa 55A,B 

NIP: 9590810790 

25-553 Kielce 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na potrzeby projektu „Kursy – staże - awans” realizowanego ze środków EFS w 

ramach poddziałania RPSW. 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU na dostawę następującego sprzętu medycznego: 

-Radiometr RK-100-2 (3szt.) 

- Sonda zewnętrzna RK-100 (3szt.) 

- Monitor skażeń radioaktywnych zestaw EKOC-4.2 (1 zestaw) 

- Dawkomierz osobisty typ EKO-OD (2szt.) 

- Waga laboratoryjna analityczna RADWAG AS.R 0,0001g (2szt.) 

- Elektryczny stół do masażu AXEL czarny (1szt.) 

- Baby Anne Laerdal - fantom do nauki reanimacji RKO CPR (2szt.) 

- PRESTAN Ultralite- zestaw 4 fantomów (1 zestaw) 

- Defibrylator AED treningowy XFT120C (1szt.) 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących 

urządzeń o minimalnych parametrach: 

 Radiometr RK-100-2 (3szt)- zakresy pomiarowe: moc dawki: 0.01 do 1000 μSv/h, 

skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2, częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps 

 Sonda zewnętrzna RK-100(3szt)-zakres energetyczny pomiaru: dla X i gamma: od 50 

keV do 1.5 MeV, ±30%(w odniesieniu do Cs-137), promieniowanie beta: powyżej 

100keV, promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV, czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 

godz. warunki klimatyczne: temperatura -10°C do +40°C, wilgotność względna do 

80% przy 30°C 

 Monitor skażeń radioaktywnych zestaw EKO-C_4.2 (1zestaw) - dane techniczne: moc 

dawki: 0.01 do 1000 μSv/h, skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2, częstość 

impulsów: 0.1 do 10000 cps, zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 

4x1.2V, 2Ah,czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz. warunki klimatyczne: 

temperatura -10°C do +40°C 

 Dawkomierz osobisty typ EKO-OD (2szt)-przeznaczony jest do pomiaru 

indywidualnego równoważnika dawki Hp (10) i mocy dawki (μSv/h) oraz do 

sygnalizowania przekroczenia ustawionych progów alarmu. Dane techniczne: 

detektor- licznik Geigera-Müllera, skompensowany energetycznie w zakresie 

0.06÷1,5MeV. zasilanie: ogniwo litowe 3V, typ CR 2354, 560mAh. czas działania bez 

wymiany ogniwa: co najmniej 1 rok 
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 Waga laboratoryjna analityczna RADWAG AS.R 0,0001g (2szt)- Model: AS 310.R2, 

tradycyjny układ ważenia (zawieszkowy), rozmiar szalki: 100mm, max zakres 

pomiarowy: 310g ,czas stabilizacji: ~3,5sek. czytelny wyświetlacz LCD z 

podświetleniem, tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, 

doważanie, statystyka, ważenie dynamiczne, funkcja wyznaczania gęstości, 

sumowanie ważeń. Wymiary wagi: 206 x 333 x 355mm,masa wagi: 

5,4kg,temperatura pracy: +10°C do +40°C gwarancja: 24 miesiące 

 Elektryczny stół do masażu AXEL czarny (1szt) - wysokość stołu regulowana 

elektrycznie jest za pomocą pilota. Wymiary: długość 180cm, szerokość 58cm, 

wysokość regulowana 60-90cm, waga: 73kg, wymiary opakowania: 185x70x64cm, 

 Baby Anne Laerdal - fantom do nauki reanimacji RKO CPR (2szt)- manekin Baby 

Anne: torba transportowa,5 wymiennych dróg oddechowych,10 sztucznych ciał 

obcych. Długość: 50 cm (20),waga: 1,5 kg (3,3 lb), wymiary pakowane: 50 cm x 15 

cm x 20 cm (20x 6 x 8 w) 

 PRESTAN Ultralite - zestaw 4 fantomów (1zestaw)- zestaw zawiera:4 torsy osoby 

dorosłej 4 głowy , 4 złącza kompresyjne , drogi oddechowe 50 szt. , torba nylonowa 

,odpinany pasek na ramię. 

 Defibrylator AED treningowy XFT120C (1szt) jest to urządzenie, które poprzez 

elektrody połączone do ciała pacjenta analizuje rytm serca i w razie potrzeby jest w 

stanie dostarczyć impuls elektryczny do serca ofiary. Defibrylatory AED składają się 

z jednostki centralnej zasilanej baterią lub akumulatorem oraz z kompletu elektrod 

wraz z kablami. AED projektowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie 

i przeznaczone są do użytku dla ratującego posiadającego jedynie elementarne 

przeszkolenie. 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  

W postępowaniu może uczestniczyć każdy podmiot, który posiada realną możliwość 

zrealizowania przedmiotowego zadania, tj. prowadzi działalność gospodarczą w 

zakresie objętym zadaniem o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia.   

3. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o 

następujące kryteria: 

 

Cena – 100% 

 

4. Inne istotne warunki zamówienia: dowóz sprzętu w cenie, 

na adres Kielce 25-553, ul. Klonowa 55A,B 

 

5. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

Z postępowania wykluczone zostaną oferty, które: 

- wpłyną po wyznaczonym terminie 

- nie spełnią wymogów formalnych 

- nie spełnią wymogów technicznych (będą niezgodne ze specyfikacją techniczna 

urządzenia) 

 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe 

powiązanie z Zamawiającym, polegające w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

6. Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia wynosi 6 

tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do 25 września 2021 roku. 

 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć mailowo na adres projekty@awans-szkoly.pl lub w siedzibie 

Zamawiającego:  

CENTRUM KSZTAŁCENIA AWANS Aldona Miszczyk 

ul. Klonowa 55A,B 

25-553 Kielce  

 

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2021 do godziny 12.00 

 

8. Forma składania ofert: oferty należy złożyć na załączonym formularzu mailem, 

osobiście, przesyłką kurierską lub listem poleconym w siedzibie Zamawiającego. 

Do oferty należy załączyć: 

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

 

9. Załączniki do zapytania stanowią: 

- załącznik nr 1 – formularz oferty 

- załącznik nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu 

 

10. Pozostałe informacje: 

Zamawiający zastrzega możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a takie są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 

realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

              Aldona Miszczyk 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 
 

 

mailto:projekty@awans-szkoly.pl
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………………………………… 
Data i miejsce 

……………………………………………… 

           Dane Oferenta 

Załącznik nr 1 

OFERTA 

 

Niniejszym składam ofertę na dostawę sprzętu medycznego zgodnie ze specyfikacją zawartą 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Oferuję dostarczenie wymienionych urządzeń w cenie: 

l.p. Nazwa urządzenia Ilość  

(w szt.) 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena łączna brutto 

1 Radiometr RK-100-2 3     

2 Sonda zewnętrzna RK-100 3     

3 Monitor skażeń radioaktywnych 

zestaw EKOC-4.2 
1     

4 Dawkomierz osobisty typ EKO-OD 2     

5 Waga laboratoryjna analityczna 

RADWAG AS.R 0,0001g 
2     

6 Elektryczny stół do masażu AXEL 

czarny 
1     

7 Baby Anne Laerdal - fantom do 

nauki reanimacji RKO CPR 
2     

8 PRESTAN Ultralite- zestaw 4 

fantomów 
1     

9 Defibrylator AED treningowy 

XFT120C 
1     

 

Łączna wartość oferty: 

………………………………… netto (słownie):................................................................................. 

………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………… brutto (słownie) 

....................………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się dostarczyć urządzenie do Zamawiającego w terminie 6 tygodni od daty 

podpisania umowy, nie później niż do 25 września  2021 roku. 

 

………………………………. 
Pieczęć i podpis Oferenta 
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………………………………… 
Data i miejsce 

……………………………………………… 

           Dane Oferenta 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe 

lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

………………………………. 
Pieczęć i podpis Oferenta 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016, informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia AWANS Aldona 

Miszczyk z siedzibą w Kielcach, ul. Klonowa 55 A, B tel. 666 854 666 będące beneficjentem 

projektu: „Kursy – staże -awans” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2.Centrum Kształcenia AWANS wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w 

następujący sposób: 

a) telefonicznie: nr tel. 604 883 679 

b) elektronicznie: e-mail: iod@awans-szkoly.pl 

 2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b, RODO i art.6 

ust. 1 lit. c RODO oraz art.9 ust.2 lit. g RODO w celu realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(RPOWŚ 2014-2020). 

3. Pani /Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym oraz 

specjalistycznym firmom realizującym kontrole w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu: „Kursy – 

staże -awans” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. 

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w realizacji projektu. 

 

 

 


