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Szczecin, dnia 22 września 2017 roku 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPZP.08.07.00 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia 
zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 
Działanie RPZP.08.07.00 w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego - zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawę materiałów dydaktycznych do 
realizacji kursu inseminacji bydła zaplanowanego w ramach realizacji ww. Projektu”. 

I. Zamawiający 

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

ul. Batalionów Chłopskich 115 

70-760 Szczecin 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

– Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów dydaktycznych: 

 

Przedmiot 

zamówienia 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu 

zamówienia 
Ilość 

Część pierwsza zamówienia 

sprzęt do wykrywania 

rui 

Elektroniczny wykrywacz rui dla bydła i koni - pozwala 
hodowcy określić dokładny moment w czasie cyklu 
płciowego, w którym odbywa się owulacja. 

Dane techniczne: 

 masa urządzenia – 400-500 g ± 50 g, 

 wymiary - 17 x 7 x 52,5 cm ± 2,5 cm, 

 długość sondy - 42,5 cm ± 2,5 cm, 

 zasilanie - bateria 9V, typ 6F-22, 

 pobór prądu - ok. 18 mA ± 2 mA, 

 czas pracy - ok. 22 godz. ciągłej pracy ± 4 godz., 

 wyświetlacz - ciekłokrystaliczny LCD 3,5 cyfry, 

 zakres pomiaru - 0-1990 jednostek ± 50 jednostek, 

 zalecana temperatura pracy i przechowywania - od 
0° do +50°C ± 5°C. 
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Część druga zamówienia 

zestaw 

inseminacyjny 

W skład zestawu ma wchodzić: 

 pistolet do inseminacji bydła uniwersalny (na słomki 
midi i mini) wykonany z wysokiej jakości stali, 

 słomki inseminacyjne mini – 25 szt. w opakowaniu, 

 rękawice do inseminacji ok. 90 cm długości - 10 szt. 
w opakowaniu, 

 osłonki inseminacyjne koloru niebieskiego - 25 szt. 
w opakowaniu, 

 obcinacz (gilotynka) do słomek inseminacyjnych. 
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Część trzecia zamówienia 

fantom do 

inseminacji 

Automatyczny fantom dla knurów ze zintegrowanym 
mechanizmem do pobierania nasienia - właściwości:  

 obity lub z grubego tworzywa PCV, 

 regulacja wysokości i kąta nachylenia, 

 podstawa wykonana w sposób umożliwiający stałe 
zamocowanie do podłoża, 

 prowadnica z uchwytem do kubka do pobierania 
nasienia, 

 klamra do sztucznej szyjki macicy, 

 łatwa regulacja i manipulacja, 

 prosta mechanika zapewniająca niskie koszty 
utrzymania, 

 niewymagana instalacja elektryczna lub 
pneumatyczna, 

 komfortowe pokrycie, 

 wymienne elementy montażowe, 

 solidna budowa, umożliwiająca długotrwałe 
użytkowanie. 
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III. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia od dnia złożenia oferty 14 dni kalendarzowych. 

Zamawiający prześle Oferentowi zamówienie na dostawę ww. materiałów 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu. 

IV. Informacje dodatkowe 

1. Termin związania ofertą wynosi 7 dni kalendarzowych od daty składania ofert; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
w całości lub części, bez podania przyczyn; 
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3. dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę  
na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować 
wszystkie pozycje w danej części; 

4. w przypadku, gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji 
dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną 
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentowania Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

KALKULACJA CENOWA DLA ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

(PLN) 

Wartość brutto 

(PLN) 

Część pierwsza zamówienia 

sprzęt do wykrywania rui 3   

Część druga zamówienia 

zestaw inseminacyjny 20   

Część trzecia zamówienia 

fantom do inseminacji 1   

 

 

 

 

………………………………… 
podpis Oferenta 


