Załqcznik nr 4do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o waltości mniejszej

l 30 000 złotych

niż kwota

Gołaszyn, dnia 30.11.2021 r.
Zespoł Szkoł w Gohszynie
wnioskodawca
Znak sprawy ZS.G .ż6.1.2021

ZAPROSZf,NIE

do złożenia oferł w trybie zapytania

ofeńow€o

Zapraszam do złożeniaofeńy cenowej na realizację dostawyhshgi#ebĘ;.ł*de*łanej,*,

któĘ

przedrn iotem jest:

l. Opis przedmiotu zamówienia:

l)

Drukarka 3d edutech Remi 0% VAT ilośó 1
Akcesoria do drukarki 3D Edutech Remi l20 lek, portal ilośó 1
Klocki konstrukcyjne , inĄ,nier blocks 5 zestawów, 1 ksiązka ilośćl
Klocki konstrukcyjne, kodowanie rozszerzoneS zestawów korbo, 3 książki ilość1
Klocki konstrukcyjne, kodowanie blocks 5 zestawów,2 książki ilośó 1
Klocki konstrukcyjne, korbo platforms l00 szt., ilośćl
Kolcki konstrukcyjne, korbo robo! ilośó l
Laptop do drukarki 3D, ilośćl
Skaner do drukarki, CrealĘ CR-Scan 0l, ilość1
10) Szkolenie Scaner CrealiĘ ilość1
1l) Filamenty Pla Flashforgr 20 x 0,5 , ilość2
12) Mikrokontroler z czujnikami, ilośćl
l3) Lutownica z akcesoriami, ilośó 1
l4) Aparat z funkcją kamery full HD z akcesoriami, ilość1
l5) Statyw do aparatu, kamery i telefonu, ilośćl
16) Oświetlenie studyjne, ilo&! 1
l7) Mikrofon kierunkowy, ilośćl
l8) Mikroport dwukanałowy z akcesoriami, ilość3
19) Mikroport pięciokanałowy z akcesoriami, ilośó 3
20) Gembal prosty do aparatu, ilość1
2l) Robot Q-Scout z planszami i akumulatorami, ilośó 5
22) Robot edukacyjny Q-scout z planszami, akumulatorami i książ&ą z pomysłami, robotjako zestaw
napędowy, iloścl
23) Pakiet Gogle VR 4 sa. , 4x gogle, 4x kontroler, 4x kostka VR, ilo&! l
24) Licencja 5 lat Gogle VR -dostęp do portalu, ilośó 1

2)
3)
4)
5)
ó)
7)
8)
9)

2. Ofeńa powinna ob€jmowaó

całośćzamówienia.

3. Wymagany termin realizacji do 31 grudnia

202l

r.

4, Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie kryterium ceny.

Ofeńę przygotowń należy w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważrioną do reprezentowania
firmy oraz złoż,yćosobiście, drogą pocaową: Zespoł Szkół w Gołaszynie, Gołaszyn 29,21,400 Łuków, faksem:
25 79828 8ó lub poczĘ elektronicmą na adres: zsgolaszyn@8rnail.com .
5.

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Zdanikowska.
7. Ofeńę cenową proszę złożyó według przekazanego formularza w terminie do dnia 6

grudnia202l r.

W związku zań. art.68 ust. lpkt.5 ustawy z dnia 14grudnia2016r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r, poz.1082
z późn. zm,) w związku z art.44 ust.3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r,
poz.305 zpóźn. ml.) oraz w związku zaft,2!st. l pkt. 1ustawyz dnia 1l września 2019 r. - Prawo zamówień
publicmycń (Dz. IJ. z 202l r. poz. 1129 z późn. zm.) postępowanie jest prowadzone Zgodnie z proc9duą
postępowania dotycącą dokonyrvania wydatków publicznych o wańości o wartości mniejszej niż kwota l30 000
złotych.

4,€ls*łsk

podpis Zamawiaj ącego

