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Zapytanie ofertowe  

Prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: „Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne 
zatrudnienie”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X 
Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
Poddziałania 10.4.1  Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – 
konkursy horyzontalne 
  
Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 
 
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:  
 

dostawę zestawów edukacyjnych OZE do Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego 
Krzyżowa 7 
58-112 Grodziszcze 
NIP: 884-00-34-672 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zakup i dostawa zestawów dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla szkoły ponadpodstawowej: 
 
- pompa ciepła podstawowa  
- pompa ciepła woda-woda  
- fotowoltaika  
- kolektor słoneczny 
 
2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Zestawy przeznaczone są dla uczniów szkół technicznych i zawodowych pracujących pod okiem nauczyciela. 
Ich stopień złożoności musi być dostosowany do wieku ucznia. 
 
- pompa ciepła podstawowa - budowa pompy ciepła, kontrola funkcjonowania elementów składowych przy 
pomocy wskaźników, demonstracja działania, sterowanie on line przez komputer. Składa się ze sprężarki 
tłokowej, wymienników ciepła w formie helisy, filtru odwadniającego, kapilary, manometrów glicerynowych 
(wysokiego i niskiego ciśnienia) i czynnika ziębniczego. Zasilanie 230V, 50Hz.  
 
- pompa ciepła woda-woda - posiada urządzenia pomiarowe i materiały niezbędne do przeprowadzania 
eksperymentów, pozwala na bieżący odczyt wartości pomiarowych, dzięki czemu określane jest ciepło 
wymienne w różnych częściach instalacji. Składa się z kompresora 262W, parownika – spiralna rurka ze 
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zbiornikiem na 1l wody, filtru odwadniającego, zaworu regulacyjnego, zabezpieczeniem przed zbyt niskim i 
wysokim ciśnieniem, wskaźników poziomu płynu i gazu. Zasilanie 230 VAC, 50Hz, 1,1A, cyrkulacja wody 1 lub 2 
l/min.  
 
- fotowoltaika - zestaw do przeprowadzania eksperymentów i prezentacji budowy oraz zasad działania i serwisu 
urządzenia fotowoltaicznego, umożliwia poznanie praw fizyki które wiążą się z fotowoltaiką, zapewnia 
możliwość prowadzenia doświadczeń przy oświetleniu pokojowym bez konieczności używania dodatkowego 
oświetlenia. Składa się z czterech paneli fotowoltaicznych (420 mA, 840 mA), schematu połączeń, płyty głównej, 
modułów oświetleniowych. 
 
- kolektor słoneczny- demonstracja procesu przekształcania energii słonecznej w cieplną, zawiera elementy do 
przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz budowy 
kompletnego kolektora słonecznego z obiegiem termosyfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła. Składa 
się z płyty głównej, modułu potencjometrycznego, kolektora słonecznego i lustrzanego, modułu absorpcyjnego 
dla soczewek, modułu absorpcyjnego, modułu pompy i Peltiera, wymiennika ciepła, modułu silnika, mierników i 
czujników, śmigła, przewodów obwodu pomiarowego oraz zlewki ze szkła borokrzemowego 
 
3 . Wymagania wobec Wykonawcy 
3.1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na wybrany asortyment. 
3.2. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawa. 
3.3. Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu 
ponosi Wykonawca. 
3.4. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, 
zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia. 
3.5. Wykonawca dostarczy sprzęt bezpośrednio na adresy: Zespół Szkół Technicznych, ul. Bohaterów Getta 6, 
57-300 Kłodzko, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym. Wykonawca we własnym 
zakresie zapewni rozładunek. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30.11.2020 r. 
 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  I DATA ZŁOŻENIA OFERTY: 
1.  Oferty  o treści, jak w punkcie 6 będą przyjmowane w terminie do 4.11.2020 r. 
2. Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie oferty na adres mailowy: tamara@krzyzowa.org.pl 
 
6. TERŚĆ OFERTY: 
 

W odpowiedzi na zapytanie przedkładam ofertę dostawy pomocy dydaktycznych. Oświadczam, że 
proponowane urządzenia spełniają parametry charakterystyki podane w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie 
akceptuję warunki dostawy i płatności. 
 

nazwa Cena jednostkowa 
netto 

Ilość sztuk Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

pompa ciepła podstawowa  
 

 1   

pompa ciepła woda-woda  
 

 1   
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fotowoltaika  
 

 1   

 kolektor słoneczny 
 

 1   

SUMA 
 

 

Proponowane warunki płatności i dostawy: 
 
 
 
 
 
 


