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Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro  

w Szkole Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi 

 
 
 
 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2020/SP212/P 
 

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885  
z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) 
zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę specjalistycznego sprzętu doposażeniowego z obszaru SPE 
(Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) do Szkoły Podstawowej nr 212 przy 
MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr 
umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00 
 
1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi 
ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź, tel.: (42) 633 14 85, e-mail: sp212.projekt@poczta.fm 
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności 
obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie  
z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2. 
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu doposażeniowego 
z obszaru SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) dla Szkoły Podstawowej 
nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr 
umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00 
 
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 21 części i składa się z następujących elementów: 
  
1. Energooszczędny Projektor Solar LED  1 szt.    
2. Zestaw Stress Control (terapia stresu)  1 szt. 
3. Zestaw RSA Biofeedback do kodera Pro Comp 2  1 szt. 
4. HEG System do Pro comp 1 szt. 
5. Kula lustrzana 1 szt. 
6. Materac gimnastyczny grubość 20 cm  10 szt. 
7. Hamak do zajęć z ADHD 3 szt. 
8. Chusta Animacyjna  1 szt. 
9. Zestaw instrumentów muzycznych  2 szt. 
10. Oprogramowanie Neuroflow  2 szt. 
11. Ławka gimnastyczna  6 szt. 
12. Panel sensoryczny dotykam i czuję  1 szt. 
13. Gruszka rehabilitacyjna  6 szt. 
14. Warcaby, szachy przestrzenne  2 szt. 
15. Dysk równoważny 55 cm 2 szt. 

Łódź, 24 listopada 2020 r. 
………………………………………………………………….. 

data i miejsce sporządzenia 
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16. Równoważnia  1 szt. 
17. Deska rotacyjna  2 szt. 
18. Aktywne pierścienie  2 szt. 
19. Drabinka gimnastyczna  2 szt. 
20. Panel sensoryczny – widzę/postrzegam 1 szt. 
21. Panel sensoryczny – słyszę/analizuję  1 szt. 
 
 
 
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej. 
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  
39162100-6 - pomoce dydaktyczne; 
39162110-9 - sprzęt dydaktyczny; 
39162000-5 - pomoce naukowe; 
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
 

część przedmiot zamówienia 
Ilość 

sztuk/zestawów 

1.  

Energooszczędny Projektor Solar LED  - wymagania minimalne: 
 

 Solar LED 250  

 możliwość wykorzystania zarówno tarcz żelowych płynnych, jak i tarcz z 
obrazami namalowanymi na płytce szklanej 

 średnica wyświetlanego obrazu  min. do 3m.  

 zdalnie sterowanie przez WiFi  

 w zestawie okrągły statyw i uchwyt ścienny 

 średnia żywotność min. 100.000 h 
 
Gwarancja: 2 lata 

1 

2.  

Zestaw Stress Control (terapia stresu) - wymagania minimalne: 
 

 zestaw prostych narzędzi do treningu relaksacyjnego. Można za ich 
pomocą zbadać, jak pacjent reaguje w sytuacjach stresowych oraz 
nauczyć pacjenta samoregulacji. 

 oprogramowanie współpracuje z czujnikami: przewodność skóry SC; 
temperatury; ciśnienia krwi (model UA767PC). 

 do użytku z koderem 

 program dostępny na płycie CD 
 
Gwarancja: 2 lata 

1 

3.  

Zestaw RSA Biofeedback do kodera Pro Comp 2  - wymagania minimalne: 
  

 2-kanałowe urządzenie  

 wbudowany czujnik EEG  

 możliwość używania z jednym lub dwoma czujnikami jednocześnie; 

 możliwość monitorowania i prowadzenia treningu EEG-biofeedback, 
zmienności rytmu serca (HRV), temperatury, BVP, EMG i innych. 

1 
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 Posiada certyfikaty: Certyfikat jakości ISO 13485:2003, Certyfikat 
medyczny CE 

 
Gwarancja: 2 lata 

4.  

HEG System do Procomp - wymagania minimalne: 
 

 Produkt zgodny z normami CE dla produktów medycznych 

 W zestawie min.: HEG sensor, Opaska, Adapter TT-USB z kablem USB i 
kablem optycznym, odpowiednie oprogramowanie 

 
Gwarancja: 2 lata 

1 

5.  

Kula lustrzana 40 cm - wymagania minimalne: 
 

 kula lustrzana 40 cm z silnikiem 

 efekt dyskotekowy 

 średnica 40 cm, z napędem umieszczonym wewnątrz kuli 

 zasilanie 230 V 
 
Gwarancja: 2 lata 

1 

6.  

Materac gimnastyczny grubość 20 cm  - wymagania minimalne: 
 

 materac gimnastyczny o grubości 20 cm 

 wkład wykonany z pianki T-21 

 pokrowiec materaca wykonany z materiału typu Poroflex (Skaj) oraz 
wzmocniony narożnikami. 

 produkt musi spełniać wymogi normy EN 12503 
 

10 

7.  

Hamak do zajęć z ADHD - wymagania minimalne: 
 

 hamak elastyczny 

 zawieszony za pomocą karabińczyka. 

 wymiary: 65 x 120 cm (powierzchnia do leżenia) + trójkąty z bawełny; 

 materiał: bawełna w połączeniu z lycrą; 

3 

8.  

Chusta Animacyjna  - wymagania minimalne: 
 

 średnica: 3 m 

 Ilość uchwytów: 12 

 produkt zapakowany w etui. 

 wyrób nie zawiera ftalanów 
 
Gwarancja: 2 lata 

1 

9.  

Zestaw instrumentów muzycznych - wymagania minimalne: 
 

 W zestawie min. 19 szt. różnorodnych instrumentów takich jak: 
tamburyn, maxi quiro z pałeczką, pudełko akustyczne, trójkąty z 
pałeczkami o różnych wymiarach, kastaniety drewniane, kastaniety z 
rączką, marakasy drewniane, drewniany ton- blok, tamburyn z 
membraną, podwójny ton- blok z pałeczką, podwójny ton-blok mały z 
pałeczką, klawesyn 1 para, marakas wałek 

2 
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Gwarancja: 2 lata 

10.  

Neuroflow – oprogramowanie/ dostęp do platformy multimedialnej 
 

 dwuletnia licencja na korzystanie z platformy multimedialnej metodą 
Neuroflow. 

 

2 

11.  

Ławka gimnastyczna - wymagania minimalne: 
 

 wykonane z drewna 

 kształtowniki łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję 
zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji 

 wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone 

 zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynię 
gimnastyczną 

 ławki spełniają wymogi normy PN-N-97063 

 długość min. 2,5 m.  
 
Gwarancja: 2 lata 

6 

12.  

Panel sensoryczny dotykam i czuję  - wymagania minimalne: 
 

 kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu dotyku  

 w zestawie muszą znajdować się następujące tabliczki: 
- "góra i dolina" to półwałki brzozowe  
- "fala materiału 1" to połączenie korka i futerka, o falistej linii łączenia 
- "fala materiału 2" to połączenie gumy piankowej i sztucznej trawy, o  
falistej linii łączenia 

 elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzozowej o 
wymiarze 30 x 30 cm 

 w zestawie dołączona jest ramka do montażu ściennego  

 panel "Dotykam i czuję" stanowi część atrakcyjnego programu 
sensorycznych paneli ściennych, oferującego ponad 30 różnorodnych 
tabliczek sensorycznych. Poszczególne tabliczki można nabywać 
pojedynczo lub w ekonomicznych panelach 

 Zawartość: 
- 3 tabliczki sensoryczne 
- ramka do montażu ściennego 
 
Gwarancja: 2 lata 

1 

13.  

Gruszka rehabilitacyjna - wymagania minimalne: 
 

 gruszka rehabilitacyjna z granulatem - duża 

 wykonana z trwałej tkaniny PCW 

 wymiar i waga: śr. ok. 90 cm; 6 kg; 
 
Gwarancja: 2 lata 

6 

14.  
Warcaby, szachy przestrzenne  - wymagania minimalne: 
 

 Gra ćwicząca logiczne myślenie.  
2 
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 Mata wykonana z trwałej tkaniny np. PCV.  

 Posiadająca duże pionki, średnica ok.25cm (+/-5 cm) 
 
Gwarancja: 2 lata 

15.  

Dysk równoważny 55 cm - wymagania minimalne: 
 

 Maksymalny nacisk dynamiczny - 200kg 

 Średnica 60cm ( w tym średnica samej poduszki 55cm) 
 
Gwarancja: 2 lata 

2 

16.  

Równoważnia  - wymagania minimalne: 
 

 produkt umożliwiający zastosowanie w terapii integracji sensorycznej 
oraz rehabilitacji 

 produkt umożliwiający przeprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych w 
zakresie: równowagi, koordynacji i sensoryki w pozycji leżącej, stojąc 
oraz w klęku 

 
Gwarancja: 2 lata 

1 

17.  

Deska rotacyjna  - wymagania minimalne: 
 

 deska rotacyjna umożliwiająca obrót dziecka wokół osi pionowej. 

 deska rotacyjna możliwa do wykorzystania podczas diagnozowania 
dzieci jak i w samej terapii.  

 
Gwarancja: 2 lata 

2 

18.  

Aktywne pierścienie - wymagania minimalne: 
 

 kolorowe obręcze do zabawy, gier, gimnastyki, rytmiki oraz różnych 
form terapii i rehabilitacji dzieci. Możliwe do zastosowania na wiele 
sposobów: rzucanie do celu, toczenie, chodzenie na palcach po 
wyznaczonej z obręczy trasie, ćwiczenia równoważne z obręczami na 
głowie.  

 pierścienie powinny być wykonane z miękkiej gumy. 

 zestaw ma zawierać min. 24 pierścienie w różnych kolorach. 
 

Gwarancja: 2 lata 
 

2 

19.  

Drabinka gimnastyczna - wymagania minimalne: 
 

 umożliwiająca blokadę nóg - podczas robienia brzuszków, 

 umożliwiająca rozciąganie – na przykład nóg, czy też pleców, 

 stanowiąca podporę do nóg – podczas robienia pompek, 

 umożliwiająca wzmacnianie rąk – podczas wspinania się samymi rękami 
na coraz to wyższe szczeble.  

 
Gwarancja 2 lata  

2 

20.  
Panel sensoryczny – widzę/ postrzegam  - wymagania minimalne: 
 

1 
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 panel sensoryczny musi składać się z elementów sensorycznych, 
zamontowanych na trwałej sklejce o wymiarze min. 25 x 25 cm. 

 w zestawie muszą znajdować się następujące tabliczki: 
- "ruchome nakładki" - zestaw min. trzech metalowych prętów z 

nanizanymi metalowymi nakładkami, wprawione w ruch opadają w 
dół, nakładkami można również zakręcać 

- "optyczna kratka" - tabliczka pokryta folią z nadrukowanym wzorem 
kratki (złudzenie optyczne) 

- "rolki barwne" – min. trzy obrotowe walce pokryte folią o wyrazistych 
kolorowych pasach. 

 
Gwarancja: 2 lata 

21.  

Panel sensoryczny – słyszę/ analizuję - wymagania minimalne: 
 

 panel sensoryczny musi składać się z elementów sensorycznych, 
zamontowanych na trwałej sklejce o wymiarze min. 25 x 25 cm. 

 w zestawie muszą znajdować się następujące tabliczki: 
- "dźwiękowe kule" – min. dwie metalowe wypełnione kule 

umieszczone w swoich torach, wprawione w ruch toczą się i wydają 
dźwięki 

- "koło turkoczące" - obrotowa tarcza o gumowych wypustkach, do 
kręcenia tarczą służy zamocowany uchwyt, gumowe wypustki 
uderzają o drewniane kołeczki zamocowane poza tarczą 

- "kulki na tarkach" - zestaw listew o rowkach w różnorodnych 
odstępach, zawierające metalowe prowadnice dla drewnianych 
kuleczek 

Gwarancja: 2 lata 

1 

 

 
4. Miejsce i termin realizacji umowy 
4.1. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi, ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź 
4.2. Termin dostawy najpóźniej do 14 dni od dnia podpisania umowy (w godzinach pracy placówki) 
4.3. Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do zakończenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt 
udzielonej przez Wykonawcę. 
 
5. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach: 
Kryterium a: Cena: 60%  
Kryterium b: Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%  
 
 
6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 
6.1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:  
6.1.1. Cena brutto oferty (60%) , max. 60 pkt X = (A : B) x 60 pkt,  
gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej  
6.1.2. Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%, max. 40 pkt 
6.1.2..1. Do 5 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt. 
6.1.2..2. Od 6 do 8 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt. 
6.1.2..3. Od 9 do 10 dni od daty podpisania umowy – 5 pkt. 
6.1.2..4. Powyżej 10 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt. 
6.2. Oferta może uzyskać max. 100 pt.  
6.3. Ocena spełnienia kryteriów a i b będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.  
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6.4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone 
wyżej kryteria.  
6.5. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze ofertę z 
niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty 
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe 
od ceny pierwotnej. 
6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska, tj. 
niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  
 
 
7. Zasady wyliczania ceny. 
7.1. Cenę oferty należy wpisać na Formularzu Oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.  
7.2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty.  
7.3. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści 
Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Formularza.  
7.4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 
Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk 
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  
7.5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  
7.6. Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.  
7.7. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
 
 
8. Pozostałe warunki zamówienia: 
8.1. Zamawiający dopuszcza przygotowywanie ofert częściowych  
8.2. Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz cenę oferty netto i brutto  
8.3. Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 
8.4. Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym 
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”) oraz 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia”).  
8.5. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących 
realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.  
8.6. Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:  
8.6.1. terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,  
8.6.2. nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.  
8.6.3. stwierdzenia braku atestów i certyfikatów wymaganych prawem i dopuszczających dostarczony sprzęt do 
użytkowania w polskim systemie oświaty. 
8.7. Termin składania ofert: do dnia 3.12.2020r. do godziny 12.00.  
8.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w 
dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.  
8.9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może 
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie 
dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
8.10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony szkoły 
https://bip.mos3.uml.lodz.pl/, a także drogą elektroniczną na adres email podany przez Oferenta w Formularzu 
Ofertowym. Informacja o wyniku postępowania zostanie także upubliczniona w ogólnopolskiej bazie konkurencyjności.  
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8.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących niniejszego postępowania. Wszelkie wnioski 
oferentów o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego prosimy kierować na adres email: sp212.projekt@poczta.fm. 
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem składania 
ofert, tj. do dn. 30.11.2020r. do godz. 12:00. 
 
9. Sposób przygotowania ofert: 
9.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  
9.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.  
9.3. Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3. Brak któregokolwiek z wymaganych 
dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.  
9.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  
9.5. Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe  
nr 1/11/2020/SP212/P”), drogą elektroniczną na adres e-mail: sp212.projekt@poczta.fm, bądź osobiście w siedzibie 
Szkole Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi, ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź (aktualnie Sekretariat Szkoły 
pracuje w formie dyżurów). Zamawiający zastrzega, że w związku możliwością ograniczenia godzin pracy Szkoły, 
złożenie oferty w formie pisemnej może być utrudnione. Wykonawca decydujący się na tę formę przyjmuje powyższe 
do wiadomości. Wykonawca zobowiązany jest więc do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, celem potwierdzenia 
godzin pracy placówki w danym dniu. 
 
 
 
 

………………………………..………………………………………………………… 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi  
Katarzyna Wolska – Kumosińska  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


