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SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

Stowarzyszenia Ośw iatowego „Rodzice – Dzieciom”
44-217 Rybnik; ul. Orzepowicka 15 a;
tel./faks: 32 422 11 98; e-mail: ssp_rybnik@op.pl; www.ssp.rybnik.pl

Zapytanie ofertowe

Dotyczące pomocy dydaktycznych
W ramach projektu EKOLABO® realizowanego w Społecznej Szkole
Podstawowej im. J. Kukuczki w Rybniku
Współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (projekt pn. Zielona Pracownia)

1. Przedmiot zamówienia
1) magnesy sztabkowe – 1 zestaw
2) pałeczka elektrostatyczna, akrylowa (2 sztuki)
3) pałeczka elektrostatyczna, ebonitowa (2 sztuki)
4) pałeczka elektrostatyczna, szklana (2 sztuki)
5) płyta z zatopionymi opiłkami żelaza (1 sztuka)
6) przyrząd do demonstrowania przewodnictwa cieplnego różnych metali (1 sztuka)
7) podstawowe obwody elektryczne – zestaw do budowania obwodów elektrycznych (1
zestaw)
8) elektroskop w obudowie metalowej (1 sztuka)
9) zestaw krążki i wielokrążki (1 zestaw)
10) komplet 12 płytek różnych metali (4 zestawy)
11) przyrząd bimetaliczny (1 sztuka)
12) bloki metali z zawieszkami – zestaw (1 zestaw)
13) sprężyny –komplet 50 różnych (3 zestawy)
14) dynamometr (8 sztuk)
15) zestaw szkła laboratoryjnego ( 1 sztuka)
16) zestaw do podgrzewania, odparowywania i wyprażania (1 sztuka)
17) łapa do probówek, drewniana (4 sztuki)
18) palnik alkoholowy z trójnogiem (1 sztuka)
19) termometr bezrtęciowy, szklany (4 sztuki)
20) łyżko-szpatułka (4 sztuki)
21) zestaw szkła laboratoryjnego 11 elementowy z chłodnicą do doświadczeń (1 sztuka)
22) statyw laboratoryjny z wyposażeniem (1 sztuka)
23) statyw laboratoryjny z wyposażeniem - wersja rozszerzona (1 sztuka)
24) stojak do probówek, drewniany (3 sztuki)
25) probówka szklana z tubusem, kpl. 3 (1 sztuka)
26) zestaw do wytwarzania wybranych gazów (1 sztuka)
27) rozdzielacz laboratoryjny 250ml (1 sztuka)
28) zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego – 120 elementów wielki (1 sztuka)
29) pojemniki do obserwacji owadów (4 sztuki)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Termin wykonania zamówienia
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: do dnia 30 czerwca
2016 r.
3. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami
Katarzyna Smołka, tel. 32 422 11 98

4. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty można składać:
 Pocztą lub osobiście na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki
ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik, lub
 przesłać skan oferty e-mailem na adres: ssp_rybnik@op.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do: 15 kwietnia 2016 r. (w przypadku przesyłki pocztowej
decyduje data wpływu)

5. Kryteria wyboru
Zamawiający przyzna realizację zadania Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż
odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który
zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto w relacji do jakości.

