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Rybnik, dnia 06 września 2021 roku 
Zespół Szkół nr 6  
Ul. Stanisława Małachowskiego 145 
44-251 Rybnik 
tel. (32) 457 70 98 
 
 

 
ZS6.254.5.2021.MG 
 
 
 

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik – Zespół Szkół nr 6   
ul. Stanisława Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik  
e-mail: zs6@miastorybnik.pl 
telefon: (32) 457 70 98 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla  

Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku (ul. Stanisława Małachowskiego 145) na potrzeby zajęć 
terapeutycznych z uczniami z niepełnosprawnościami intelektualnymi w różnym stopniu 
oraz w normie intelektualnej z uczniami z dysfunkcjami i sprzężeniami niezbędnego do 
realizacji projektu „Usprawnienie i rehabilitacja szansą dla podopiecznych ZS6” 
współfinansowanego przez Telewizję Polską pn. „Reklama dzieciom”. Przedmiot 
zamówienia jest podzielony na trzy zadania: 
a) zadanie nr 1 – zakup i dostawa sprzętu do sali doświadczeń świata, terapii ręki  

i integracji sensorycznej. 
b) zadanie nr 2 – zakup i dostawa sprzętu Biofeedback VERIM GSR 4.0 oraz szkolenie  

1 osoby 
c) zadanie nr 3 – zakup i dostawa Modułu EEG Digi Track Biofeedback PLUS 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa i usługa.  
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
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Zadanie nr 1 
Nazwa Ilość Opis Foto 

Zestaw paneli z cieczą 1 Zestaw 4 dużych 
kwadratowych płytek 
podłogowych, 
wypełnionych kolorowym 
płynem z podświetlanym 
podkładem, który 
podkreśla ciecz, którą 
można stanąć, przesuwając 
płyn po płytce, ciężar 
nacisku: osoby dorosłej i 
wózku inwalidzkiego. 
Wymiary jednej płytki 
50x50 cm. 

 

Zestaw do treningu 
węchowego 

1 5 zapachów, które mają za 
zadanie wyciszyć dziecko 
oraz 5 zapachów 
pobudzających, karty, które 
obrazują dany zapach na 
dwa sposoby. W zestawie 
10 olejków eterycznych, 10 
dwustronnych kart 
obrazujących rodzaj 
zapachu, umieszczone w  
drewnianej skrzynce. 

 

Zestaw sensorycznych 
piłek 

1 dziewięć elementów, w 
tym: trzy kolczaste, 
gumowe piłeczki (jedna 
duża i dwie mniejsze); 
półprzezroczysta, niebieska 
piłeczka z kolorowymi 
kuleczkami w środku; 
piłeczka z paskowanymi 
wypustkami; trójkątna, 
gumowa zabawka w 
zielonym kolorze i trzy 
kolorowe, podłużne 
elementy z „kolcami”. 
Wszystkie zabawki są 
gumowe i miękkie. 
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Belka rozbudowująca 
podwiesie 

1 Belka z podwiesia 
stalowego 

 
Podwieszana dętka 1 średnica zewnętrzna: 123 

cm;  
średnica wewnętrzna: 67 
cm; 
szerokość: 30 cm; 
waga: ok. 7 kg; 
zawiera krętlik 

 
Wiszące obręcze para Dla młodzieży w wieku 15-

20 lat. Maksymalne 
obciążenie 100 kg 
 

 
Hamak duży 1 Wykonany z materiału 

wysokiej jakości, wymiary: 
120 x 40 cm, maksymalne 
obciążenie: 90 kg 

 
 

Podwieszana gruszka 1 Podwieszenie  
jednozaczepowo, 
dwuzaczepowo jak i 
trzyzaczepowo, wykonana z 
trwałego materiału,  

 
Platforma duża 1 Wariant z czterema 

wałkami, Wymiary 
siedziska: 
długość 110 cm,  
szerokość 50 cm 
Waga około 5,9 kg 
 

 

Beczka 1 Średnica zewnętrzna 
85 cm, wysokość 75 cm 
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Drabinka wolnostojąca 1 Wymiary drabinki: 125 cm x 
75 cm, długość stóp: 80 cm 

 
Ścieszka sensoryczna 1 Wielkość puzzla 25x25cm 

KOMPOZYCJA: 
1. Kolce, miękkie 
2. Małe kamienie, miękkie 
3. Kamienie, miękkie 
4. Kamienie, sztywne 
5. Szyszki ECO, sztywne 
6. Szyszki, miękkie 
7. Żołędzie ECO, sztywne 
8. Żołędzie, sztywne 
9. Jodła - Drzewo (lewe + 
prawe), Miękkie 
10. Fala, sztywna 
11. Little Island, Soft 
12. Mała wyspa, sztywna 
13. Akupunktura, miękka 
14. Akupunktura, 
sztywność 
15. Turtle ECO, sztywny 
16. Żółw, sztywny 
17. Mech leśny z dźwiękiem 
18. Mech leśny z dźwiękiem 
19. Drabina, sztywna 
20. Drabinka ECO, sztywna 
21. Trawa, miękka 
22. Trawa, sztywna 
23. Jodła-Drzewo (lewa + 
prawa), Miękkie 
24. Granulki lodu, sztywne 
 

 

Duża zjeżdżalnia 1 Wymiary produktu 
- wysokość 50cm x 
szerokość 74cm x całkowita 
długość 255cm 

 
Dyski sensoryczne 1 Maksymalne obciążenie 100 

kg. 
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Deskorolka duża 1 Wymiary długość 70cm, 
szerokość 40cm 
Waga około 3kg 
 

 
Piłka lekarska 1 Piłka lekarska wypełniona 

kuleczkami zanurzonymi w 
nietoksycznym żelu. 

 
Deska rotacyjna 1 Maksymalne obciążenie 100 

kg. 

 
Pagórki rzeczne do 
ćwiczeń równoważnych 

1 Zestaw 5 pagórków w 3 
wymiarach: 
- 36 x 36 cm; wys. 8,5 cm 
- 40,5 x 40,5 cm; wys. 17 
cm 
- 42 x 42 cm; wys. 25,5 cm 

 

 
 
 
Zadanie 2 

Nazwa Ilość Opis Foto 
Biofeedback 
VERIM GSR 
4.0 

1 System do treningu 
biofeedback Verim. Skład 
zestawu: 

 Oprogramowanie VERIM 
(na DVD), 

 „Instrukcję obsługi”, 
 Mind-Reflection – dekoder 

z USB  
 kabel USB do połączenia z 

komputerem, 
 GSR – sensor do badania 

galwaniczności skóry, 
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Zadanie 3 
Nazwa Ilość Opis Foto 

Zestaw (pakiet) 
Biofeedback 
EEG 2 
kanałowy. 

 

1 1. 2-kanałowa głowica 
wzmacniaczy 
biologicznych EEG 
DigiTrack BF  

2.  specjalistyczne 
oprogramowanie 
systemu EEG 
Biofeedback w języku 
polskim do analizy i 
sterowania czynnością 
bioelektryczną mózgu 
podczas treningu, 

3. plansze symulacyjne + 
plansza film.  

 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 
Zamawiający nie określa warunki w tym zakresie. 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 
O udziale zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego  

w terminie do dnia 29 września 2021 roku do godziny 12.00.  
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
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3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 
zamówienie, dokonywane będą w PLN. 

4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów: 
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny 
wypełnione. 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zs6.bip.edukacja.rybnik.eu. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 14 września 2021 roku, do godziny 12:00 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego z obszaru 
SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) dla  
Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku niezbędnego do realizacji projektu współfinansowanego 
przez Telewizję Polską pn. „Reklama dzieciom”. 

2. Ofertę należy złożyć: 
a) elektronicznie na adres: zs6@miestorybnik.pl, po wysłaniu maila proszę o kontakt  

telefoniczny (32) 4577098 potwierdzający złożenie oferty, albo 
b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, albo 
c) pocztą na adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół nr 6  
ul. Stanisława Małachowskiego 145 
44-251 Rybnik. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena 100% 
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 14 września 2021 roku: 

1) na stronie internetowej pod adresem http://zs6.bip.edukacja.rybnik.eu 
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, 

której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
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VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I 
PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH: 

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 6 z siedzibą przy ul. Stanisława 
Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik, kontakt: e-mail: zs6@miastorybnik.pl, tel. (32) 457 
70 98; 

2) ZS nr 6 wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się listownie, 
na adres:  Zespół Szkół nr 6, ul. Stanisława Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik lub pocztą 
elektroniczną, na adres: zs6@miastorybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych; 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne 
z art. 6 ust. 1 lit. C) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie 
danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi 
prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną 
określonych cech; 

5) Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: 
 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy); 

 prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego);   

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6) Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 
 prawo usunięcia swoich danych osobowych; 
 prawo przenoszenia swoich danych osobowych; 
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

7) Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie  
z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona 
dokumentacja postępowania. 

8) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu 
celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  
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IX. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest 

1) Monika Gogulska - telefon: 32 457 70 98, e-mail: zs6@miastorybnik.pl) 
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 
c) wzór umowy (załącznik nr 3). 

 


